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Inhoud eerste katern De Peelstrekel 2001 ·---
+ 

Welkom in het eerste katern van carnavalskrant De Pee/strekel van 
De Pee/strekels in Deurne. Ook dit jaar geen tabloid en zeker met 
zonder nietje in de rug (anders zouden we niet alleen tabloid zijn, 
maar ook nog eens een bloaike). Uiteraard treft u in dit eerste katern 
weer de nodige informatie aan. Waar we speciaal uw aandacht op 
willen vestigen is de pagina met daarop de galerij van oud-prinsen 
en pagina 35 waarin gewa,g wordt gemaakt over de fraudezaak bij 
de vorige editie van de krantenwisseltrofee, waarvoor ook dit orgaan 
is ingeschreven. Natuurlijk is er ruim aandacht voor prins Hein Il, 
maar - eerlijk is eerlijk - er is ook veel plek inger:uimd voor terugblik
ken op afgelopen jaar toen prins Frans Il de scèpter zwaaide. 
AfScheidnemers, toetreders en veel, heel veel fotowerk van de 
onvolprezen hoffotograaf van de Pee/s~rekels: Marius van Deursen. 
En vreest niet! Wanneer u dit eerste katern uit heeft, wacht er nog 
een tweede dat met evenveel liefde en toewijding in elkaar is gezet . 

. BUKKEMS 
Schoenen 

VLEVEKABV 
Postbus 174 

WOLFSBERG 30 
Tel. 312523 

5750 AD DEURNE 
Tel.: 0493-311016 
Fax: 0493-310181 
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Zaterdag: 
17 febr. 

Zondag: 

18 febr. 

Maandag: 
19 febr. 

Dinsdag: 
20 febr. 

ZULTKOPPEN AVOND 
UITREIKING D'N BIELS 2007 

in het bijzijn van de Prins Hein Il 
van de Peelstrekels en zijn gevolg. 
Muzikale omlijsting VTO en Bloast Um op. 

Gezelligheid rondom de 

'GROOTSTE OPTOCHT ROND PEELLAND' 

ROZENMONDÈG CARNAVALSONTBIJT 
om 11.00 uur, in het bijzijn van Prins 
Hein Il van de Pee/strekels en zijn gevolg. 
CARNAVALSBRIDGE & WARME MAALTIJD om 18.00 uur. 

ZULTKOPPENDAG vanaf 11.00 uur 
met krentemik, roggebrood mi zult en hanebillen 
m.m.v. De Prins Hein Il en D'n Biels 2007. 

Muzikale omlijsting VTO en BLAOST UM OP. 
•••••••••• •••••••••••••••••••••• •••••••••• • • •••••••• 
Woen$dag: HARINGSCHILLEN 
21 febr. vanaf 17.00 uur 
•••• •••••• •••••••••• ••• •••••••••••••••••••••••••••• 

EINDVASTENBAL zaterdag 7 april 2007 

Wij wensen iedereen.
1 
~n prettige carnaval! 

--=------- - --~--~Wlmlm.r&!lmlllliîll\'llil""~"m.!M-- ll'JJU """""" 
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13ij iedere hap proef je liet vcdunansdiap 

Nico Jacobs 
Helmondseweg 66 

tel.: 0493-314608 •fax: 321457 
Je proeft het vakmanschap ! 

Prettige carnaval 
2006 

wensen wij u 

BOEKHANDEL 
1 \-HUB BERKERS 

DEURNE 

"De betere boekhandel" 

Voel je prinsheerlijk ... 
... in je eigen droombadkamer. Na dagen van feest, drank en 
gezelligheid is het heerlijk bijkömen in een ontspannend bad 
of verkwikkende douche. Kom langs in onze showroom voor 
vorste!ijke badkamerideeën ! 

1 MM"'"'*"'***-e.e-ew++MMllMMlllMIF 
Fiórijn 2, Deurne, tel.: (0493) 32 J J 66 

. . . . 

Waar je alleen al voor " 
de gezelligheid kom.t· 1• • 

Liesselseweg 114 

QZNYWRLD TXTConceptie 
"Fijn, woo en te hebben." 

QZNYWRLD@Hetnet.nl 
Marcel Kooien Fitissingel 142 

5754 CD DEURNE 
0493-310771 / 06-12769183 
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Volgens mijn g~boorteakte ben ik op zaterdag 18 augustus 1956 te 17l45 uur 
geboren aan de Kanaalweg in Griendtsveen. Mijn ouders, Bernard Albers en 
Miet Albers-Verstegen gaven me de navolgende namen: Henricus Albe tus. Ik 
was de 'vijfde en na later bleek de laatst gebor~ne in huize Albers. 

Nadat diverse zusters en onderwijzers mij op de basisschool te Grien~tsveen 
van alles hadden proberen te leren mocht ik het gaan proberen aan de Hub 
van Doorneschool (tegenwoordig Hub van Doornecollege) te Deur~e. Het 
leek mij wel iets om iets in het ijzer te gaan doen. Zelfs de lessen van "den 
Billy of Pietje Gras." konden me niet weerhouden om als machinebankwer
ker af te studeren. Hierna werd het heil gezocht in het Helmondse ~ omdat 
vyerktuigbouw mijn toekomst zou moeten worden. Echter dit leek v ' or mij 
niet weggelegd want het geld verdienen leek me veel leuker. Dus d studie 
aan de MTS werd afgebroken om bij Te Strake te Deurne aan de slag te gaan. 

Edoch ook daar had ik het na enkele jaren wel bekeken. De muren kL amen 
op me af "'.'anneer ik een dag binnen moest werk~~· Het bloed kr~f t toch 
waar het met gaan kan en wederom werd door IlllJ getracht om IlllJn geluk 
binnen Helmond te vinden. Na een studie te Heerlen werd ik al~ agent 
aangesteld bij de gemeente Helmond. Inmiddels had ik mijn liefde gevonden 
in Deurne. In de Figarobar, bij Hans en Tonny, aan de Stationsstraat ~am ik 
er één tegen van Berend en Sien Knorren uit de Helleman. ·Ik had het geluk 
dat ik er één vond van hun tweeling die wel iets in mij zag.-Gerda zoh vanaf 
die tijd aan mijn zijde staan. Inmiddels ben ik met haar al ruim 28 jaar 
gehuwd. Na mijn huwelijk ben ik in 1980 samen met Gerda in de feul te 
Deurne komen wonen. Gerda was in die tijd werkzaam als baliemedewerkster 
van de Rabobank Deurne. Inmiddels wonen we in de wijk Vlier-zuid. I';n 1990 
wetd ons gezinnetje uitgebreid met dochter Inge. Inmiddels dus 16 jaar jong 
of zoals ze zelf zegt, oud want ze mag nu uit zonder pa of ma. Ing!'! volgt 
onderwijs aan het Peellandcollege te Deurne. Zij hoopt dit schooljaar de 
HAVO opleiding af te ronden. , 1 

De werkzaamheden in Helmond heb ik in 1996 verruild voor een fun'.ctie bij 
de politie Deurne-Asten-Someren.Vanaf2002 was ik daar werkzaam al~ buur
brigadier voor de wijk Sint Jozef en het voortgezet onderwijs. In ma!u:t van 
2006 mocht ik die zelfde functie gaan vervullen in de wijk Brouwhuis van de 
gemeente Helmond. Jawel, weer Helmond. 

Over mijn hobby's kan ik het navolgende vertellen. Zoals bijna iedere 
Griendtsveense jongen ben ik op mijn 12e gaan voetballen bij RKSV 
Griendtsveen. Mede door mijn werk ben ik daar geen actief lid meer.

1
Ik heb 

de status van actief om laten zetten in rustend lid. Dit bevalt me ovfrigens 
prima. Het voetbal heb ik verder in de loop der jaren ook echt vaarwel 
gezegd. Enige jaren heb ik recreatief gevolleybald en ik mocht enkele j~en lid 
zijn van De Tetsers. Door blessures kwam daaraan een eind en heb i,k mijn 
ontspanning gevonden in het fietsen. De toerrit Diekirch - Valkenswaard was 
diverse jaren mijn trainingsdoel en ik heb deze diverse malen mogen uitrijden. 
Na de komst van het ATB-fietsen werd het bos opg~zocht. De laatste jaren 
ben ik dan ook wekelijks in de bossen rondom Deurne te vinden op mijn fiets. 
Het afwisselende parcours in de bossen spreekt mij meer aan dan alleeh maar 
die rechte verharde wegen. Dit komt mogelijk door het feit dat ik een s~ppor
ter ben van de motorcrosssport waar ik menige wedstrijd langs de kant heb 
gestaan in Deurne of andere plaatsen in Nederland en een enkele eer in 
Europa. 
Ruim een jaar heb ik nu mijn verdere passie gevonden in de muziek en mag 
ik proberen om in de maat te blijven bij mijn maten van het D ~ urnese 
Mannenkoor. Wat van een optreden tijdens de carnaval bij Kommer en Kwijl 
niet kan komen. De overstap van WAAI naar het DMK was toch be!oorlijk 
groot maar met wat zang- en muziekles moet dit hopelijk lukken. · 

Nu we het toch over carnaval hebben, ook daarin heb ik enige ervar· g. Na 
het prille begin met en bij de Klotbultjes uit Griendtsveen heb ik 10 jakr deel 
uit gemaakt van de Raad van Elf van carnavalsvereniging De Bromsno~ren uit 
Helmond. In 1987 mocht ik daar zelfs de scepter zwaaien als Prins rein 1. 
Een uitgebreide delegatie van familie, vrienden en bekenden uit Deurne heeft 
vol mee kunnen genieten van onze zittingsavond, het Bromsnorrenb~. erde~ 
probeer ik nog wat tijd vrij te maken voor het bestuur van Veilig erkeer 
Nederland, afdeling Deurne. Bij diverse activiteiten van hun ben ik wezig 
en geef o.a. voorlichting voor de bepaalde doelgroepen. Ik heb vanuit dat 
bestuur zitting in diverse werk- of klankgroepen. 1 

Gerda is werkzaam als gastvrouw op een leefgroep bij BJ Brabant, In ernaat 
Vreewijk te Deurne. De spaarzame tijd welke Gerda naast het huis- e gast
vrouw zijn over heeft gaan op aan zingen bij Wereldkoor MakanCira en 
gymmen bij gymclub Lona. Ook is ze nog lid van EHBO vereniging Deurne. 
Als hobby kan ik nog vertellen dat ze graag mag kokkerellen, en de vele 
dameskransjes. 1 

Inge heeft sinds ongeveer anderhalf jaar een vriend in de persoon van J"l'illem 
(Kiessy) Matheij. Kiessy is woonachtig in de mooie wijk Sint Jozef en ir zoon 

van Willy en Marianne Matheij -iVisser. 
Hij voetbalt bij SJVV. Inge vind naast 
haar studie en Kiessy nog tij voor 
dansen in een streetdancegro p bij 
Dansen Manders in Deurne. Ook 
muziek en met name piano spele is een 
passie voor haar. Bij de vestiging n van 

Cl 000 in Deurne-ce trurn of sx· t Jozef 
kunt U hen 's avonds of in het w ekend 
tegenkomen omdat ze daar beid n een 
parttimebaantje hebben. 

We spreken elkaar mogelijk nog Udens 
de carnavalsdagen. Prettige carn:r alsda
gen, ook namens Gerda, Inge en 'essy. 

Tot dan. 

Prins Hein II 

>, PROCLAMATIE 
Prins· Hein II 
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VCU'\/ ee,yv heerU/k.e, 

~~~ 
~ ~vetalv vo-vult 
cvvondet'~ijds 

wedevo-m; het' 
~ g-evoun»tel/ VCU'\/ de,

t'elefoo-rv. M á' m1jvv 
op~~· "Wi:e, 
~ dvt,-wW ~vv, we
~vv CUNYV het' á'ew? 
Wellv îdloot" e-v1.qu&

t'ehurecuv belt" o-m; 

~t'ijdt V\OUW 

wlv"? Ve-cvvond.Yuft 
werii~ 

verrt-oords ~ 
dooniat:-w<Xt' ~v~ ftá' ~ee,yv bij~ ~vilv worde,..-v .net' ee,yv 
ver't~oor~ VCU'lld<vPeilftv~ E{ke1r ~ WCUU'otw ~ WCUU'O"ml 
wij? B~d<v 12.000 hect-are-vCU'\/~~e- .\-t'CUNYV Yl09'ong.eNeev 
32 .000 eutdeve- IÀ'l.I de,- vlj. A ruien~~ il<;w,y konde-YI! ~t'oclv ~heet'\!. N~ ~ 

wûle111!julftm.eet'V! Zeevvereeviida:t~m1f, of~inacw~ ge>vv~ 

hehOOvv, werii ru;:v w<Xt' overlefyv&iov~~oorii met JCM, Jvw(]; wei 
PvlÄ'WttelÀ'V II VCU'\/ d<vPeilftv~ wordefü 

öpgewoea IÀ'l.I het' Glethoovvv VCU'll d<v Peei, ~1v ~ ee,yvpareivCU'll het' 
p~ Uep Jv vvlj kort" ru;:v m1jvv pube.rl:ijdt m1jvv o-og-appeftje-t'eg.ew het' Ujf 
Ve-g.-v~VCU'\I GvL.0vuit;wee,yv konde-YI! wuv vUet" m.eer houd0vvew~ · 

Gudvt,-vCU'l!Veuv~ ko-1"J'UAf w~ werii ee,yv ~e- ~ IÀ'l!Veuvvtb. Ve
~ werde,..-v ver~ ew wij vo-nd.e-rv ~ cil m.ei0Yl4'p~ IÀ'l!Veuvvtb. 
ACM"eraf ee,yv bij~~ ~wCUlt"het' wgoed,,Won0YVet'V ~ ver'toe-
vew IÀ'l.I OY\4' Peilftveke.Ury'lv. 

t(W\/ r0~. r0~ twM'll ~~; 

t(W\/ r0~. r0~ twM'll ~~; 

t(W\/Y0~ Y0~twM'll~; 

t(W\/Y0~ Y0~twM'llVY~; 

E (W\/. r0~. r0~ twM'll ~ b'fM..-(W\/; 

t(W\/ r0~. r0~ twM'll v~ vu-~; 

t(W\/ Y0~ Y0~ twM'll ~; 

few vlj1v, vlj1v CUNYV ee,yv pv[,m,cv ccurvictNctl.wer~: Ve-Peilftv~ 

I'fv voelt wuv vlj1v, o-m; ee,yv Peilftveke.:it'e- ~ ~vv. 

Ai mertigeJarew hebbe-Y\I Gerdvt,-ew Jv op d<v éé-Y\I of eutdeve- ~ cu:;t'i,ef ~ 
p~ ~~CUNYVd<vccurvictN~vVi:t:-elt°ewvCU'lld<vPeilftv~ 

Z~ IÀ'l.l of~d<vopt'oché of et4-oudev VCM'\IOY\4' ~feke, I ~ fén; VCU'\/ 
d<v hoog;teplM'lt'ew warewt'oclv wei d<v opt'v~ welke,, WAAI mocht'ew hebbe-Y\I 
t'ij~ d<v cvvo-nd.e-rv Kom.+neY" ew Kwljli, Mogel1)1v w~ het' w~ VCU'\/ de,- motto-
pvlj}F IÀ'\I d<v opt'oché VCU'll 2 000 WCUU'IÀ'\I ()v WUV pv~Ly1v vocl..de-- éé-Y\I VCU'\/ de,

voort-~ voor~~t-e/. U ~m1jvaft"ew~IÀ'l.lciWer~~
hede-vver~ cil ~vvt'eg.ew~t'ij~ het' ccurvictN~ IÀ'l.I d<vvoorbije
jarew. öolv I~ wcil~ ~ .net'het' ccurvictNctl.wW~et4-voor~ 
~feke,vCU'lld<vPeilftv~ 

I'fv heb-er~ met' m1jvvtwee;pv~Geril<M, m1jvvdoclt:t"er I ~v~ ~ 

IÀ'\I O"ml ~met' juUle,, ee-Y\I ~ CCU'"viclNcW 200 7 VCU'llt'e- rnakevv. 
tt lef- ,\-t'cv Jv dot,rv, Ve-Parei VCU'\/ d<v P~ et4' juUle,, PvlÄ'W ttelÀ'V II. 

Peilftv~ewPeilftv~ I'fv ~pvóberevv, ~met' j~ evew t.M;t" 

de,-~vCU'\/aUe--~t'e- rt'<:qJp~ I'fv · ~ ~~voor ee,yv mooi/ }tu1v 
ortnp~t'ij~ CCU'"viclNcW 2007, dû rta:tuuvLy1v ~met' CCU'"viclNcUWeY

~ d<vPeilftv~ We-pvóberewer ee,yv ~{Ut:VCU'llt'e- ~ewil<;w,y

o-m;~ Jv m1jvvpv~i.,e- .net' d<vwoorde,rv. 
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Twan van Doorne Voorzitter Frank Trienekens Peter van Deursen Penningmeester Jos van der HeijdenAmusement 
,,,. 

<> 

MartieIJ. Thijssen Optocht FransVonk . Erwin Boerenkarnps, secretaris Wilco van Moorsel,Vorst 

Maarten Münsters Petro Lijsten Mies Martens Twan Kroezen 

Frans Strijbosch Piet Adriaans Ruud Wouters Klaas Vogel Erik Verhoeven 
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D'nAa e & D'n Neije 

Tour dur 

Deurze herleeft 

DEURNE - Zaterdagmiddag 11 
november herleeft voor even de 
Tour dur Deurze wanneer om 
15.110 uur een tiental v.;elrenners 
wordt weggeschoten voor twee 
rondjes door het D eurne e 
centrum. De renners "\Vorden 
begeleid door volgwagen en 
passeren een. aantal malen de 
Deurnese Markt die voor dit doel 
gedeeltelijk is afgezet. 

De tour dur Deurze vond enige 
decennia geleden plaats tijdens het 
jaarlijkse '.?omervakantieprogram
ma Jeugdstad. 

Prinsonthulling 

Peelstrekels 

Deurne 

DEURNE - Zaterdagmiddag 11 
november presenteren de Peelstre
kels op de Markt in Deurne hun 
nieuwe prins. Op de Markt staat 
een podiumwagen waar vanaf het 

· programma, aanvang15 .00 uur, 
wordt afgewerkt. Eerst is er het 
afscheid van Prins Frans II die 
wordt opgenom~n in de Prinsen
garde. Dit onderdeel, waarmee het 
voorbije carnaval definitief wordt 
afgesloten, wordt gepresenteerd 
door scheidend Vorst Jeroen van 
Lierop. Nadat het voorbije carna
valsjaar is afgesloten worden de 
nieuwe leden: vorst Wilco van 
Moorsel en bestuurslid Frans Vonk 
gepresenteerd. Daarna is het tijd 
dat de nieuwe heerser over het 
Peelstrekelrijk zijn opwachting 
maakt; om elf minuten over vier 
precies. 

Volgende programma onderdeel is 
de première van het carnavalslied 
van de Peelstrekels, D 'n Peelstrik
kel; Erwin Boerenkamps zingt het 
lied samen met John van Heugten, 
toetsenist van de Deurnese 
progrockformatie Ricocher en Prins Hein II 

Hein 

schrijver van het nummer. De cd 
met het nummer, waarvan ook 
een Apres Ski versie op het schijf
je staat, is vanaf zaterdag voor 5 
euro te koop bij De Peelstrekels. 

De nieuwe prins begeeft zich met 
zijn gevolg, na de presentatie van 
het Peelstrekellied en nadat hem 
de versierselen behorende bij het 
prinsschap zijn omhangen, naar 
café In den Sleutel, alwaar de 
Deurnese gemeenschap voor het 
eerst kennis kan maken met hun 
nieuwe regent. 

1 (Albers) 

Prins Peels rekels Deurne 

DEURNE - Hein Albers ( 0) 
heerst als Hein II komend j ar 
over het Peelstrekelrijk, s en 
met zijn prinses Gerda en doe ter 
Inge. Albers is als buurtbriga ·er 
werkzaam in Brouwhuis. De ni u
we prins heeft een passie v or 
m uziek en zingt in het Deur es 
Mannenkoor, is verder actief als 
bestuurslid van Veilig Ver er 
Nederland afdeling Deurne e is 
op zijn ATB geregeld te vinde in 
de Deurnese bossen. Albers 1s 
samen met zijn vrouw een ferv nt 
carnavalsvierder, zo won hij in 
2000 de mottoprijs van de 

optocht (Ik voel me prinsheerlijk) 
en nam met de groep Waai een 
aantal malen deel aan Kommer & 
Kwijl. 
Gerda is gastvrouw bij een leef
groep van Internaat Vreekwijk, 
zingt bij Wereldkoor Makandra, is 
lid van de EHBO-vereniging en 
·gymt bij gymclub Lona. Dochter 
Inge hoopt dit jaar haar HAVO
diploma te halen, doet aan Street
dance en speelt piano. Het motto 
van de prins _... die zaterdagmiddag 
om 16.11 uur als eerste finishte in 
de Toer dur Deurze - is: Carnaval, 
het skónste verzetje 

Peelstrekels & Peelstrekelinnekes 

Prins Hein II trapt af ·· 

· DEURNE - De eerste officiële daad als prins Hein II van de Peelstre
kels in Deurne is het verrichten van de aftrap van de veteranenwed
strijd Deurne - SJVV, zaterdagmiddag 25 november om 16.00 uur op 
sportpark de Kranenmortel in Deurne. Uniek aan het duel is dat beide 
teams al zeker een decennium niet meer tegen elkaar gespeeld hebben 
en dat prins Hein tot voor enige jaren buurtbrigadier van de Sint Jozef
parochie, een kerkdorp van Deurne, was. Uiteraard is er na het sportie
ve treffen een derde helft in de kantine. 
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tel.: 0493.399625 
fax.: 0493.399612 

mobiel: 06.20448421 
www.snijderstekenstudio.nl 

ontwerpOanljderstekenatudio.nl 

Exclusieve interieurs 

Maatkeukens 

Badkamermeubilair 

Garderobemeubilair 

Kantoor- en winkelinterieurs 

0493 - 354845 

1 ' ' 

Coopmans Lutters 1 Bouw 

Deurne • tel: 0493 - 350 550 • www.coopmanslutters.nl 

vos 
relatiegeschenken 

Eendracht 7 T. 0493- 315314 F. 0493-317355 
. Postbus 55, 5750 AB DEURNE 

E-mail: vos.relatiegeschenken@planet.nl 

Met de carnaval 

''Cafe in den Sleutel'' 

Samen met Harrie - Hannie & Carel van Hoof 

De leverancier van al uw 
diepvries-producten aan huis 

P. Gabrielstraat 9 - Deurne 
Tel. 0493 - 31 62 82 

Vur een lekker pintje, dan noar 't Pandje! Timo & Laila 

AUTO-&TRUCKSCHADE 

UNS ER 
www.autoschademunsters.nl 

Tel. 0493 311063 • Deurne 

echte bakker Deurne 
Koolhof 
Liessel 
Bakel 
Gemert 

wenst 'l1 een fijne carnava[ 

Post6us347 

5750 53.J-{ 'lJeume 

'Te{nr. 0493 - 311362 

!fa:(JtT. 0493 - 315857 

Dé Sleutel voor 
gezelligheid en sfeer. 

0 

Vrijdag: ·Kommer & Kwijl 
Maandag: Rooi Hoedjes Fist 
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an 

Aan de vooravond van de 
prinsonthulling 2007 is er 
inspiratie voor het schrijven 
van mijn bijdrage aan de 
carnavalskrant die eigenlijk 
gaat over de activiteiten in het 
prinsenjaar van prins Frans II 
en prinses Marie-José, hu~ 
kinderen Imre en Hidde en de 
vele familieleden, vrienden en 
kennissen die hen hebben bege
leid 

Voor Frans II kon worden 
onthuld leek het er nog even op 
dat Frank en Ellen er nog een 
prinsenjaar aan vast zouden 
plakken, maar uiteindelijk stond 
er op de omgedraaide borden 
toch de naam Frans, wat leidde 
tot de terugkeer in het gewone 
llY-e.n.w.or.Eranken.Ellen.en.. 
h'un kinderen Rob, Jos en Joyce. 
Ex-prins Frank werd opgeno
men in de prinsengarde en gaf 
aan meer voor de Peelstrekels 
te willen gaan betekenen. Ook 
Ellen leek te zijn gestrikt, hiero
ver elders meer. 

Weg uit De Vierspan 
Ontheemd als de Peelstrekels 
waren door het "verlies" van De 
Vierspan was Frans II bereid 
gevonden prins te zijn en met 
Het Vervolg als residentie en de 
tent, ons paviljoen, aan de 
Albert Schweitzerstraat als 

feestzaal voor de grotere e ene
menten zou dat zeker een ans 
van slagen hebben. Nu bij een 
jaar na dato hebben we ee 
feest beleefd dat zijn weerga 
niet kent. Vele mensen heb en 
het paviljoen bezocht om e n 
glimp op te kunnen vange van 
het prinsenpaar met hun k de
ren. Het prinsenpaar straal e en 
genoot met volle teugen v 
alle mensen om hen heen. 
Carnaval was voor hen ee 
hoogtepunt. Prins Frans II 
heeft super genoten van et n en 
drinken en ook ons getrak eerd 
op lekkere· erwtensoep uit igen 
keuken. Frans en Marie-Jo é, 
jullie waren voor ons Bour on
diërs in hart en nieren. 

Het Paviljoen 
Het paviljoen is eeJ). prach ·ge 
locatie voor Prins, prinses, 
bezoekers maar zeker ook oor 
artiesten; prachtig om te 
kunnen spelen voor minim al 
600 mensen. Hoogtepunt cl 
bezoekersaantal was wel hf t 
optreden van Die Lustige ~-chla
gerfreunde, toen ongeveer ~00 
mensen binnen waren. Ma 
ook Klotgemul en Gala w den 
door meer dan 600 mense 
bezocht. Door het succes v n 
deze avonden konden we ij 
andere activiteiten ook op ele 
bezoekers rekenen. De am ian-

_ ce was perfect, uitnodigen en 
sfeervol. In slechts en.ige ~aan
den tijd is dit alles mogelij 

. geworden door.JnzeLv.an . _ _ 
mensen met ee:rrecht Peel tre
kelhart: leden van de raad n 
bestuur, oud prinsen en le 
van alle commissies. Daar 
was het ook niet mogelijk 
geweest zonder de hulp v een 
100-tal vrijwilligers. Je heb vele 
.mensen nodig om vele me sen 
te kunnen plezieren. Dat i ons 
gelukt, daarvoor mijn grot , niet 
in woorden uit te drukken, dank 
aan iedereen die zich op w t 
voor manier dan-0ok heeft inge
zet. 

De buurt 

Zeer zeker past ook een woord 
van dank richting de buurt van 
de tent. Vanaf het begin waren 
we welkom in Vlier-Zuid en 
Noord. Men wenste ons veel . 
succes en had begrip voor de 

. situatie. Wij zullen ook komend 
carnaval pr:oberen de overlast 
zoveel mogelijk te beperken. 
Wij willen u graag verwelkomen 
bij vele activiteiten. 

Afscheid 
Het afgelopen jaar heeft een 
aantal mensen met een actieve 
rol bij de Peelstrekels onze club 
verlaten: Jeroen Ennenga, jaren 
raads- en bestuurslid en secreta
ris, Hans van Bommel, vorst en 
bestuurslid en Jeroen van 
Lierop, vorig jaar vorst. Jammer 
dat jullie gestopt zijn met je 
actieve rol; een club heeft 
namelijk altijd behoefte aan 
mensen die je voor alles in kunt 
zetten en daarnaast enorm 
betrokken zijn bij wel en wee. 
Aan de andere kant is er 
natuurlijk begrip als je weet dat 
je 15 jaar mee de kar hebt 
getrokken. MANNEN en zeker 
ook jullie DAMES, bedankt 
voor je inzet en tot ziens bij de 
komende carnavalsactiviteiten. 
Gelukkig vind je ook weer nieu
we mensen die mee op en af 
willen: Wilco van Moorsel, onze 
nieuwe vorst en Frans Vonk 
onze nieuwe penningmeester, 
welkom bij de club. 

1 , 

-
.Hoofdsponsor 
Carnaval kan niet doorgaan als 
er geen HOOFDSPONSOR is, 
dit jaat waren we bijzonder blij 
met ons hoofdsponsorduo 
Willemien en Jan van de Weyer 
van WEYER HORSETRAI
LERS DEURNE. Bedankt 
voor jullie bijdrage, maar zeker 
ook voor jullie inzet; bij vele 
activiteiten waren jullie aanwe
zig. 

Residentie 
Afgelopen carnaval hebben we 
gezocht naar de best mogelijke 
invulling van carnaval zonder 

Sleutela halen 
Ook dit jaar start carnaval offi
cieel met het overhandigen van 
de sleutel door de burgemeester 
van Deurne aan de desbetref
fende prins van het bijbehoren
de prinsdom. Iedere prins zal 
wederom vergezeld gaan door 
een jeugdprins of -prinses. Vorig 
jaar was het een groots muziek
feest, het goede, maar koude 
weer zorgde voor veel publiek, 
dat heeft kunnen genieten van 
een bijzonder schouwspel, even 

onderbroken door de prin uit 
Heusden. Ook was er wee 
cake, warme chocomel of ~ en 

peelneutje, gratis ter beschpc
king gesteld. Wij hopen va uw 
zijde weer op een grote be ang
stelling. Dit jaar zullen de ' iver
se carnavalsverenigingen 
vertrekken vanuit een hor . ca
gelegenheid op de Markt m zo 
langzaamaan te verzamele bij 
het gemeentehuis. Het sp ta
kel begint om 14.00 uur en 

duurt ongeveer een uur. De 
prinsen en prinsessen zullen dit 
jaar weer vanaf het balkon hun 
aanhang toejuichen. Na deze 
plechtigheid kan iedereen · 
meekomen naar de tent om 
daar onder het genot van een 
drankje en veel muziek alle 
prinsen en hun gevolg te 
aanschouwen. Tot zaterdag 17 · 
februari om 14.00 uur op de 
Markt. 

er 
onze vertrouwde residentie De 
Vierspan. We hebben ergens 
anders een thuishonk moeten 
creëren, ik denk dat we daarin 
geslaagd zijn door onze acti
viteiten tè laten plaatsvinden in 
een tent iets buiten het centrum 
vàn Deurne. fo eerste instantie 
vonden we het belangrijk een 
reside:t;1.tie in het centrum te 
hebben, die plek wilde Het 
Vervolg graag invullen. Uitein
delijk vinden wij dat we te 
weinig gebruik hebben gemaakt 
van de residentie omdat er veel 
activiteiten in de tent plaats 
vonden. Vandaar ook dat we 
voor komend carnaval de tent, 
ons paviljoen, als residentie 
zien. Maar we zullen natuurlijk 
ook meerdere malen op de 
Markt te vinden zijn en we gaan 
ook vanuit Het Vervolg op de 
laatste avond de pop verbran
den op de Markt. 

Een woord van dank 
Ons paviljoen kan mede 
geplaatst worden door de 
bereidwilligheid van de KHD, 
want zij stelt haar thuisbasis aan 
ons ter beschikking, en natuur
lijk B & W, want ook voor de 
benodigde vergunningen en de 
huisvestingsplek wordt op tijd 
gezorgd. 

Carnaval 2007 
En nu op naar het nieuwe jaar 
2007, wat zal dat in petto 
heb.Pen? De voorbereidingen 

- zijn in volle gang, de organisatie 
staat weer in de steigers. Succes 
gewenst aan iedereen om er 
weer een fantastisch feest van te 
maken. 

Het nieuwe carnavalsjaar is dit 
jaar weer geopend op 11-11 met 
onze kersverse Prins Hein II, 
onze prinses Gerda en hun 
dochter Inge, samen met hen en 
u als bezoeker zullen we er een 
prachtige carnaval 2007 van 
gaan maken. 

Twan van Doorne, 
Voorzitter Peelstrekels. 

Meziekmoakerij 
Bloastumop 
weer van de partij 
Carnaval 2006 is voor ons "kei 
skon'' verlopen, vele optredens 
o.a. in de schitterende tent; 
voor ons mag hij elk jaar weer 
terugkomen, veel gezelliger dan 
een zaal. 

Ook hebben we enkele gezelli
ge optredens gehad, bij Jozef · 
Hendriks, samen met de Zult
koppen. Dan denken we speci
aal aan de krentenmik mi 
hannebillen, kei lekker! 
Dit jaar zullen wij weer veel te 

Loterij 
1 Bij de overhandiging van de ! 
i krant wordt u in de gele- · 
l genheid gesteld loten te 
i kopen. Deze kosten € 0,50 
l per stuk en het aantal loten 
i dat verkocht kan worden 
l bedraagt 12.500. De trek-
; king vindt plaats direct na 
l de prijsuitreiking van de 
i optocht in de Strikkeldome 

Te winnen prijzen: 

- 1 fiets (€ 450,-) 
- 1 reischeque (€ 225,-) 
- 1 kofferset ( € 135,-) 
- 1 radio-cd(€ 90,-) 

- 2 dinercheques (€ 70,-) 
- 2 cadeaubonnen ( € 45,-) 

i We hopen dat u als 
l Peelstrekel onze stichting 
i wilt steunen. Wij wensen 
l iedereen geluk toe bij de 
i trekking en danken u bij 
l voorbaat voor uw onder-
~ steuning. 

'--~-~---~-~-~ - ~-~~~~~~-~-~---·· 

zien en te horen zijn, o.a. op de 
minicamping, de ST(R)EEK 
van prins Hein. Daar bivakke
ren wij tijdens carnaval, met 
onze kapel. Net als vorig jaar, 
(jullie zullen ongetwijfeld de 
Dakkapel herinneren) doen wij 
weer mee aan de optocht. Het 
belooft weer een mooie creatie 
te worden, dus let op ons ... 
Wij .wensen prins Hein den 
Twidde en prinses Gerda een · 
onvergetelijke carnaval: aan ons 
zal het nie ligge! 

Willen jullie meer van ons 
weten kijk dan ff op 
www.bloastumop.info 

Boem Alaaf (3x) 
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www.rabobank.nl 

Nelemans 
Voeg- en restauratiewerken 

Hofstede 6 
Deurne 

"". Voe11erken 
fäl. ~~~J JlJ~f ~ 

r~ ~~~J JLJ ~~1 

Voor fietsplezier, kwaliteit & service! 
Hoofdstraat 63, 5757 AK LIESSEL, T. 0493-342882 
www.wielerhuisliessel.nl/ info@wielerhuisliessel.nl 

Rabobank 

Ok wai z'in met 
die daag effekes 
nie thuis en nie 

op 't werru k. 
Veul plezier 

allemaal! 

C 
Arte ® Arte 

11et St v~ 
Arte . Arte 

Jn@ 8 ® r " 
Arte 

Furniture· 
A te 

as 
I 

Q 

dE 5 _JCtib,..Jr 
,(' ( r 

Caf ana D ckbar 

Helmonds .ag 65 
'i751GB ume 

0 93 024 

12:00 t/m 22:00 r 
2:00 t/m 20:00 ur 

JE TRAINT BIJ: 
ONELIFE 
------RxsPORTS ------

/' 

DUNANTWEG14 ;:.. 5751 CB - DEURNE 

t: 0493 - 311 348 
') 

, 

e: info@oneliferx.nl 
i: www.oneliferx.nl 

·' 

Complete woningstoffering 

Spoorlaan 5 Deurne 

www.woninginrichterdepeel.nl 



Door G. Strikke/ 

Inleiding 
Zoals gebruikelijk hebben we 
een gesprek gehad met Gerard 
Daandels, Bureemee ter van 
Deurne. Oo d onthulling van 
de nieuwe Prin _ 'an Stich
ting De Peel tr ·e zal in de 
annalen blij end enn Id 
worden, want d z ond plaats 
in de openlucht en op de 1 l e 
van de lle op e n u n 
natte Markt. 

Strekeldome 
Carnaval 2()0f. 

al, waarbij het r i dereen 
Peelstrekel Gem ntebe-

STREKELS 
VA HET 

JAAR 

1990 Peter an 
1991 Dirk K 
1992Theo L 
1993 Leny Km· 
1994 Martien 
1995 Gerard C.1 
1996 Hans K 
1997 Fons \"u 
1998Toon t 
1999Fridu 

terhout 

rschot 20QOTies 
2001 Ger.\ 
2002Gerar 
2003 Piet 

t rberg ( t 2005 
erhappen 

2004 Will ·m n der Sman 
2005 Mar Brood 
2006 Piet 

ERE
STRE ELS 
1. Willie Geerts t · 
2. Harrie Goossens t 
3. Hein Smeets t 
4. Frans wan de Kerkhof t 
5. Gé tt 
6. Willy 
7. Jan Rllbjls 
8. Sjef Ge 1 rfS 
9. Geenl n 
10. Maf'Cfll van Nunen 
11. Leon Osch 

De burg rvader 
stuur, Regiopolitie, bezoekers 
en de buurtbewoners wennen 
was aan een nieuwe situatie. e 
steeds terugkerende vraag wa : 
Hoe doen we dat? Het Streke -
dome was de creatieve oplos
sing die uiteindelijk een goed 
greep bleek·. Immers: er was 
veel sfeer in de tent. Maar om 
de woorden van Johan Cruijff e 
gebruiken: ieder voordeel heb 
z'n nadeel en ieder nadeel he 
z n oordeel. Van meet af aan 
zijn er goede afspraken 
gemaakt wat betreft het parke 
r~n en de geluid O\erlast. 

De Peelstrekel hebben daar z 
goed mogelijk op ingespeeld l 
daarover met de buurtbewone s 
gecommuniceerd. Neemt niet 
weg, dat er zo nu en dan toch 
problemen \\aren. Door met 
elkaar en betrokkenen daarov r 
te praten zijn aanvaardbare 
oplossingen tot tand gekome . 
Voor 200 hoopt de burge
meester in ieder geval, dat met1 
z'n allen geleerd is uit verlede . 
In zijn totaliteit heeft hij er in 
ieder geval e n goed gevoel a 
overgehouden. 

Sociaal feest 
Zoals ieder jaar verheugt de 
burgervader zich op het 
komend carnaval. Hij verwacht 
ook dat de sociale functie die 
het carnaval heeft niet alleen 
door alle carnavalsverenigingen 
wordt uitgedragen, maar ook en 
vooral door de carnavalsvier
ders zelf. Ook in de andere _ 
prinsdommen die Deurne rijk is 
zal hij acte de presence geven 
en hoopt te kunnen genieten 
van al hetgeen wordt gebracht. 

Prins Carnaval 2007 
Bij de festiviteiten op de lle 
van de lle is Deurnes eerste 
burger niet aanwezig geweest. 
Op dat tijdstip vertoefde hij met 
een delegatie in China. In al die 
jaren dat hij burgemeester van 
Deurne is, dat de eerste keer en 
zeker dit jaar vindt hij het 
bijzonder spijtig dat hij niet 
aanwezig was. Niettemin wil hij 
deze gelegenheid te baat nemen 
om allen een gezellig, een goed 
en vooral sociaal carnaval 2007 
te wensen. 

Alaaf! 

Even oorste en ... Frans Vonk 
Ik ben Frans \ unk, geboren op 
november 19.- in Dongen en 1 
dus juist 50 1a r geworden. Ik 
ben inmiddel l 20 jaar 
getrouwd met undra, ook 
afkomstig uit d ::dfde plaats en 
we wonen nu inmiddels al weer 
19 jaar in Deume. Samen 
hebben we 4 kmderen: 
Maikel(l6), .\falouf15), 
Martijn(ll) en Anne-Marie(7). 
In het dagelijks lei.en ben ik 
Europees Sa fe 1unager voor 
Elektronische Bei eiliging Syste
men. In mijn \ rije tijd zoek ik 
ook graag de Bour ondische 
sfeer van Het G uecen door te 
koken en te et n n t't onze kook 
club De Swin tie Pollepel. 

In Dongen ben i · mgeveer 15 
jaar verbonden "'eest aan 
Carnavalssti n_ de Peejen-
stekers (wat en er veel 
letters overe et Peelstre-
kels) en heb >Or ook vijf 
jaar in de raa n Elf gezeten 
en was daarbij 1 n het 

tuur en heb eid geno-
men bij mijn vertre uit 
D nl!en als Veter . \'oor die 
UJ ; as ik hoffot _ · en heb 
daardoor alle face an de 
cama,alsorganisat ·l 
m l!emaakt. Ook 

i · al vele jaren 
n l!eslaagde ca 

mogen vieren en \\1 

een actievere h 
Ie eren. 
0 dat de festiviteit 

al in Deurne 
ent plaatsvin 

r eel veel finan 
n emaakt en geo 

en worden, is he: 
n jaar wel heel c: 

an nu 
gaan 

geweest voor de penning
meester. Omdat Peter over
weegt te stoppen als penning
meester is aan mij gevraagd 
deze taak tijdig van hem over te 
nemen en dit jaar eerst maar 
eens met zijn tweeën uit te 
oeren. In de toekomst zal deze 

functie mogelijk altijd als 
duobaan uitgevoerd blijven 
worden. Als (mede )penning
mee ter zal ik mijn beste bijdra
ge leveren en vooral goed 
samenwerken met de andere 
be tuur - en commissieleden 
om er weer een geslaagd fee t 
van te maken. 

Als chte carnavalsvierder hoop 
ik u in grote getale tegen te 
komen op alle evenementen en 
wen i · u ah ast fijne carnaval -
dagen n ' d gezellige avonden 
toe in nz tent. 

Fran Von · 

Beste Peelstrekels en Peelstre
kelinnekes, 

Na een paar jaar aan de zijlijn te 
hebben meegedraaid, waarin ik 
een enthousiaste groep mensen 
heb leren kennen die iets willen 
maken van het carnaval in 
Deurne, was het voor mij een 
grote eer dat Twan van Doorne 
mij vroeg of ik zitting wilde 
nemen in de raad. Omdat echter 
Jeroen van Lierop het besluit 
had genomen te stoppen met zijn 
vorstschap, kwam het idee mij 
deze functie van regelneef te 
laten vervullen. Na diverse goede 
gesprekken met Jeroen en Hans, 
en uiteraard met steun van het 
thuisfront, heb ik besloten deze 
uitdaging aan te willen gaan. 

Wie ben ik? 
Mijn naam is Wilco van Moor
sel, 39 jaar geleden geboren in 
Liessel, met een Heikneuter als 
vader en een Kei van een 
moeder (voor outsiders, pa uit 
de Sint Jozefparochie (ofwel De 
Hei) en ma uit Liessel) . Carna
val zat me al vroeg in het bloed, 

De Strikkeldome 
Binnen de Peelstrekels 
ontstond medio 2005 het idee 
om carnaval 2006 in een tent te 
vieren. In november 2005 is de 
tentcommissie met medewer
king van het bestuur en raad 
van de Peelstrekels, alle 
commissies binnen de Peelstre
kels , vele vrijwilligers en de 
PRICIE aan de slag gegaan om 
dit te realiseren.Als tentcom
missie kunnen we constateren 
dat carnaval vieren in een tent 
een groot succes is geworden. 
Vele mensen hebben de tent als 
zeer sfeervol ervaren.Wat niet 
vergeten mag worden is het feit 
dat vele vrijwilligers deze carna
val tot een succes hebben 
gemaakt: De tentcommi ie 
spreekt dan ook zijn enorme 
waardering uit aan alle mensen , 
in welke geleding dan ook . die 
deze carnaval hebben georgani-
eerd.Wij streven ernaar om 

carnaval 2007 in de tent nog 
leuker te maken! 

De tentcommissie 

PROGRAMMA PEELSTREKELS 

in 1982 was ik jeugdprins in 
Liessel. In het jaar voordat ik 
jeugdprins werd, mocht ik de 
schone taak van jeugdvorst 
vervullen. Ik woon inmiddels al 
19 jaar in Deurne en ben bijna 
11 jaar getrouwd met Maike. 

Ik ben me er terdege van 
bewust dat dit baantje niet 
gemakkelijk zal worden en dat 
het meer omvat dan alleen het 
met een microfoon in de hand 
avonden aan elkaar te praten. 
Zeker het eerste jaar wordt een 
jaar van kennismaken. Geluk
kig hoef ik niet alles alleen te 
doen en word ik goed onder
steund door vele mensen uit de 
club. Belangrijk is om tradities 
in ere te houden, maar daar
naast ook open te staan voor 
nieuwe ideeën en suggesties die 
op dit moment al volop leven 
binnen de Peelstrekels. 

Samen met de nieuwe Prins en 
Prinses gaan we de uitdaging 
aan weer een mooi carnavals
feest neer te zetten voor het 
Peelstrekelrijk. We hopen dat 
jullie zullen genieten van de 
activiteiten en wellicht tot ziens 
in de Strikkeldome of waar dan 
ook! 

Met een carnavalsgroet, 
Wilco van Moorsel 

Frank Trienekens 
Ik ben Frank Trienekens, gebo
ren en getogen in Deurne en 47 
jaar jong! Getrouwd met Ellen 
en vader van Jos,Rob en Joyce. 
Samen met mijn broer heb ik 
een administratie- en belasting
adviesbureau te Deurne en 
Budel. 
Mijn hobby is alles wat met 
sport te maken heeft, maar 
vooral tennissen en scheidsrech
ter bij het jeugdvoetbal. 
Na een geweldig prinsenjaar 
ben ik gevraagd om zitting te 
nemen in de tentcommissie,wat 
geleid heeft tot toetreding in het 
bestuur. Carnaval 2006 in de 
Peelstrekeltent was een gewel
dige belevenis en in 2007 gaan 
we alles overtreffen! 

Tot ziens in de tent. 

un.l"V"C'"""l: Zaterdaa 13 januari. 20.00-. Rondom de Prins (Hof van Deurne). Zondag 28 januari 14.00: ondertrouw boerenbruidspaar 
ervolg). Vriidag 2 en zatèrdag 3 februari 19.30: Klotgemul (Strikkeldome). Zondag 4 februari 13.30: receptie prins (Strikkel
. Zaterdag 10tebruari 113.30: seniorenmiddag; 19.30: Gala-avond (beide in de Strikkeldome). Zondag 11februari15.00: 

n....-·-'-g with the S rikke dome). 

5: scho enbezoe : 19.30 Kommer & Kwijl (kroegen Deurne centrum). Zaterdag 17 februari 13.00: aftrap 
4.30 sleutela a en Markt); 19.30 Heilights iSt. Jozefparochie); 20.45: D'n Biels (Stationzicht); 22.00: 

me Zondag 18 februari 09.30: carnavalsmis (Willibrorduskerk Markt); 13.30: optocht (straten Deurne); 
opt ht (Strik e do e: 21 .00 prijsuitreiking .•o assenen optocht (Strikkeldome). Maandag 19 februari 
kt); 4.00 Rijtve (De Biekort); 15.30: De ieuwenhof; 16.15: cafebezoek; 17.00 afsluiting Rosenmontag 

2 .00: Lustige Sch agerfreunde. Dinsdag 20 februari 10.45: Ukkepukken bal (Strikkeldome); 12.00: Hanne
................ ""'ht) 14.00: Boerenbrul uft (Markt); 15.00: Strikkeldweilen (kroegen centrum); 21.30 carnavalsbal (Strikkel

........ ~~ mo ie; 23.45: erbranden Peelstrekel; 00.00 afsluiting carnaval 2007. Zondag 11maart13.00: foto 's 
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Vishandel Henk Bos Tel. 033-2988181-2986494 Spakenburg 

Voor de lekkerste Kibbeling en de fijnste Maatjesharing 
Donderdag 10.00-13.00 & Zaterdag 10.00- 15.00 EDAH /Vrijdag op de Markt Aswoensdag 10.00-13.00 (EDAH) 

FA. UGEN 
Op- en overslag· 

Heftruckverhuur 
0493-312465 

m·its 
Paul Gabriëlstraat 6a 

5753 DG DEURNE 
T. 0493-311041 
F. 0493-310989 

Liesselseweg 120 5753 PP DEURNE 

Met Bakker Ron z'n brood 
Speulde ge mî car.n~val 

ne goeie nootJ ~-
. ~. t'\ .~.~" 

Deurne, MJtheierweg 17 'f 0493-312715 

Hehuond, Wederhof 15 T 0492-559716, 

DENTRO 
ERIEURBOUW 

~· 

tstraat 11 A • ':5753 RL DEURNE • T. 0493 -
"ko., "" 'www.dentro-interieurbouw.nl ~';... 

,,~ 

n""~ ·, < ,_ traat 27 
Deurne 

Officieel erkend Nissan reparateur 

Garage Boerenkamp BV 
H. Mesdagstraat 15753 . D~ DEURNE 

0493-317816 
. www.Boerenkamp-deurne.nl 

Autobedrijf van Ham 

Florijn 19 
5751 PC ·DEURNE 

0493-312493 

In-verkoop-onderhoud-apk keuring 

www.vanhamautos.nl 

• Nieuwbouw, Renovatie, ·reparatie & 
onderhoud 

• 1 O jaar garantie 
• Behandelen van daken tegen 

algen en mos met brandvertrager · 
Gespecialiseerd in renovatie 

Griendtsveenseweg 66, Deurne 
T 0493-323516 /F. 0493-399852 

i nfo@hoebendeurne. n 1 

www.hoebendeurne.nl 

service 

Voor al uw drukwerk 

PORCON PRODUCEERT EN 
LEVERT HOOGWAARDIGE 

VARKENSSTALINRICHTING 

nieuwbouw * verbouwing * 
planning * voorlichting * 

U KUNT OOK HET HOOGST MOGELIJK 
RENDEMENT MET ?ORCON 
SîAUNRICHT!NGEN HALEN! 

Neem COf\foct rîiet ons op. 

PORCON PIG EQUIPMENT B.V. 

· P~stbus 235, 5750 AE Deurne 
Tel. 0493 326600, Fax 0493 326601 

porcon@porcon .corn, www. porcon .corn 

Stationsstraat 4a 
0493-310180 

D'n PEELSTRIHHEL " 
Hét carnavalslied van 

De. Peelstrekels! 

Voor slechts€ 4,97! 

Voor al uw leuke kadootjes 

en byouterieën 

Stationsstraat 30 - DEURNE 
Telefoon 0493-312·963 
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Op en top Deurnes amusement 

KLOTG MUL 
KLOTGEMUL 

Vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 19.30 uur . 
IN DE STRIKKELDOME 

Het is twee weken voor het carnavals
feest in Deurne losbarst. Nog een beetje 
onwennig stroomt het publiek het 
paviljoen van de Pee/strekels binnen. 
De artiesten maken zich in de tussen
tijd achter een aantal schotten 
zenuwachtig op voor hun optreden 
tijdens het Klotgemul 2006. Niemand 
weet hoe het allemaal zal uitpakken en 
of we er in zullen slagen om de Vier
span te doen vergeten. 

Na het welkomstwoord bijten de 
dansmarietjes zoals gebruikelijk 
het spits af. Maanden van oefening 
zijn er aan voorafgegaan en daar 
staan ze d;µl, op het grote podium 
voor waarschijnlijk de grootste 
zaal waar ze ooit voor hebben 
opgetreden. Het publiek beloont 
de dansmarietjes met een gewel
dig applaus. De kop is er af, Klot
gemul 2006 is begonnen. 
Dan volgt het debuut van · de 
groep Hebbes. Met hun onnavolg- . 
bare acties en humoristische beel
den op het scherm, weten zij het 
publiek van. begin tot het eind te 
boeien en zetten daarmee de toon 
voor de rest van de avond. 

Het voelt goed in de tent en het 
voelt goed in de supermarkt, zoals 
Corry Donkers ons op de haar 

vertrouwde wijze laat b even. 
Op't Nippertje gaat dit j ar al 
zingend op de moderne to en 't 
Noodgeval is naar de okter 
geweest. Natuurlijk verte n ze 
ons hun belevingen. Als m ar de 
helft waar was ... 
De dansgroep Enjoy doethaar 
naam eer aan gezien het lez,ier 
waarmee ze hun dansk sten 
vertonen. Daarna keert df ru~t 
weer als Toon v.d. Heijden ~innen 
komt gewandeld. Met s111euïge 
verhalen over de wandelvi~eaag
se veroorzaakt hij menig lac salvo 
onder het enthous~aste pub ek. 

Nog nagenietende van de w del
perikelen van Toon, krijgf: de 
bezoekers van het Klotgem een 
verrassende act voorgesc oteld 
van uit de kluiten ge assen 
dansmarietjes. Onder de p~htige 
kostuums blijken de ex-pr· essen 
schuil te gaan. Zij laten zien dat ~e 
nog over voldoende le11jghe1d 
beschikken om zo weer Ïf1 het 
gevolg van Prins en Raad r elf 
mee te kunnen. Des .Mar wats 
laat Deurne zien dat Deur e ook 
muzikaal kan zijn. Hun ooie 
teksten en mooie gezang · 
al menig jaar tijdens het 
mul en gaat geen moment 

len. Dat geldt zeker ook niet voor 
leerling Wimke en strenge 
juffrouw Tonnie, die elkaar in de 
klas de loef af proberen te steken. 
Desnie of deswel, dè's de vroag. 

Het loopt al tegen twaalven als 
blijkt dat de Amusementscommis
sie er in geslaagd is om grote 
artiesten naar de tent te lokken./ 
Wat gedacht van de Blues -
Brothers, André Hazes, Paul de 
Leeuw en zelfs Tina Turner. De 
artiesten van prinselijk bloed 
zetten de tent pas echt op z'n kop. 
Het publiek gaat op de stoelen en 
na het optreden dendert het 
enthousiasme nog door tijdens de 
grandefinale. Nog één keer staan 
de artiesten op het mooie podium. 

Ondertussen wordt achter in de 
tent al ruimte gemaakt voor de 
after-party .met de band Revival, 
die tot in de kleine uurtjes zal 
duren. Iedereen is het er over 
eens Klotgemul in de tent, een 
prima combinatie. 
Dat blijkt ook op zaterdag als het 
'volle bak' is in de tent. In totaal 
hebben zo'n 1000 mensen geno
ten van twee prachtige avonden. 
Dat belooft wat voor Klotgemul 
2007. 

GOH? (Gij ök hier) 
Dansmarietjes 

Dès nie, Dès wel 
Gehaper 

Das mar Kwats 
Rozengeur & Valse Schijn 

Destiny 
Toon van de Heijden 

Noodgeval 
~ Xpres \ 
,. Prinsengarde goes Hollywood", 
" ~ 

U en U)ll'-GSM:..GezeUig uit! 
Willie, 

Bedankt 
voorde 

ballonnen 

Muziek op vrijdag: Kiekonsus 
Muziek op zaterdag: Bloast Um Op 

Op 't bijbal speelt Revival 

Voorverkoopinformatie KI tgemul, Gala-avond & Lustige Schlagerfreunde 

Voorverkoopinformatie KI tgemul, Gala-avond & Lustige Schlagerfreunde 

Aaw-Prinselijke terugbli 

op 't Klotgemul 2006 
In de chaos die in de voorberei
ding van Idiots 2006 op is getre
den is geen zinnig Peelstrekel
woord te schrijven. Opgemerkt 
dient te worden dat dit de voor
gaande jaren niet veel anders was. 
Recalcitrante oud-prinsen voeren 
de boventoon en zijn telkenmale 
in staat de plànning ongelooflijk in 
de war te gooien. Ondanks de 
waarschuwingen, op straffe -van 
uitsluiting, opsluiting en wat al 
niet meer over de tong kwam, van 
onze trouwe begeleidsters Anne
Mijke, Petra en Anny bleven deze 
dwarsgiganten in staat de voorbe
reidingen tot een farce te maken. 

Het was elke keer ongelooflijk 
gezellig, we hebben ontzettend 
veel lol gehad. Het blijkt dat de 
voorbereiding op een act als voor 
het Klotgemul een groot amuse
mentsgehalte heeft waar ons 
publiek van verschoond blijft, 
helaas. Het zou de moeite waard 
zijn hier eens een optreden aan te 
wijten maar dan zouden de oud
prinsen een avondvullend 
programma gaan brengen en zou 
er voor andere goede inbreng 
geen tijd zijn: doen we dus niet. 

Aansprekende mix 
Het blijkt dat de mix binnen de 
oud prinsen een kwaliteit van 
optreden oplevert die iedereen 
gelukkig aanspreekt. Het succes is 
dan ook de basis om elk jaar weer 

iets anders te brengen. Ook vorig 
jaar hadden we met onze diots 
act tijdens de voorbereidin n de 
nodige lol en hebben we, ezien 
de reacties, het publiek aang naam 
kunnen vermaken. Dit is ook 
onze bedoeling: ludiek, leuk afge
werkt, en een tot in de p tjes 
verzorgt optreden. De ene keer 
wat anders van inhoud ma stre
vend naar een voor 
vermakelijke inhoud. 

Wereldsterren 
Wie krijgt er per slot van reke
ning Queen, Jantje Smit, lues 
Brothers, Tina Turner, dre 
Hazes, Rob de Nijs, George aker 
en Paul de Leeuw op een vond 
live voorgeschoteld? Ja, ! De 
trouwe Klotgemul bezoeke . Wij 
gaan ook dit jaar proberen een 
aardig programma voor te s ote
len waar u nog vele jaren o er na 
zult praten. 

Vanaf deze plek willen 
oud-prinsen de Klotgem com
missie en allen die ons hijg staan 
hebben bedanken voor hun 
flexibiliteit, doortasten eid, 
vertrouwen, gelatenheid en ooral 
enthousiasme: geweldig! 

Veel plezier tijdens Klot emul 
2007 en een goede carnaval. 

Oud-Prinsen 
Stichting de Peelstrekels 

DEURNE -Vrijdag 10 februari. De eerste Klotgemulavond in de Strikkeldome. Na de openi,ngsdans van 
de dansmarietjes werd Bert van de Broek naar boven geroepen. Reden: na 12 jaar presentatie van het Klot
gemul - Bert volgde de vorig jaar overleden Henk van de Kerkhof op - had Bert te kennen gegeven zijn 
microfoon aan de wilgen te hangen. 
12 keer Klotgemul presenteren op die karakteristieke droogkomische wijze. Altijd met respect voor de 
optredende artiesten, ook al maakten die het hem niet altijd even gemakkelijk. .. 

Bert, namens iedereen die heeft genoten van het Klotgemul waarvan jij het boegbeeld was: bedankt! 
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_ge pai meen nie zain. 
Kiek mer op onze ww 

Stationsstraat 1 06 
5751 HJ DEURNE 

Tel. 0493 351640 

Par ket Vloeren Mob. 0651437326 

Fax 0493.351641 

E-mail: info@hansvannunen.nl • Website: www.hansvannuflen.nl 

Stationsstraat 27 - Deurne 
Tel. 0493 312091 
Fax 0493 322600 

Kluisstraat 1 - Helmond 
Tel. 0492 538401 
Fax 0492 564909 

KoningspleiQ. 2 - Asten 
Tel. 0493 691560 

· ~ollJlSSEN AUro"" 
~ . OEUIWE a"« J" 

VERSCH E PING EN D OUAN.E D O CUMENTEN 
& EXPORT - VERZEKERINGEN 

Haspelweg 37 
5751 JH Deurne 

Tel. 0493-351552 
Fa>C 0493-315246 

" 

·Mobiel 06-53926499 

Int. Tel. 0493-351552 
Int. Fax 0493-315246 

as ge wilt. 

U kunt bij ons al~ijd terecht voor: · 

Auto 
• Personenwagens 

• Bestelwagens 

Harrie v.d. Putten 
• Personenbussen 

Liessf!lseweg 122, 5753 RP DEURNE, 0493·310111, www.putten-verhuur.nf 

~ Df w•:: + 

EETER.IJ 
Tijdens c 1 zijn wij geopend! 

Vrijdag & zaterdag v.a. 10.00 uur 
Zondag, maandag & dinsdag v.a. 16.00 uur 

Uitgebreide carnavalsnienukaart 
Stationsstraat 17 Deurne 0493-314758 

www.de-eeterij.com 

Wij wensen u een fijne carnaval! 

Veel carnavalsleut toegewenst 

Stationsstraat 92 
5751 HH DEURNE 

T. 0493-312113 
F. 0493-312113 

1 P. v.1d. Weijer 
L -·--·---- ~rrosserieên - aanhangwagens . 

Deurne - Dr. H. v. Doorneweg 2 - Tel. 0493-311888 

Molenstraat 69 • 5751 LC Deurne 
Postbus 360 • 5750 AJ Deurne 

Tel. 0493-351851 • Fax 0493-316533 

www.kantoorv.andemortel.nl I info@kantoorvandemortel.nl 
' . 
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Terugblik . 

Gala-avond ·2006 
. Door Han l#Juters Gala-commissielid 

Zaterdag' 18 februari 2006. Voor het 
eerst in de geschiedenis een Gala-
avond op één avond. · 
Spannend. Zou het lukken 600 kaar
ten verkopen voor 1 zaterdagavond? 
Krijgen we de tent wel op temperatuur, 
kunnen we voldoende parkeerplaatsen 
regelen? Hoe richten we de koffiebar in, 
wel of geen drank tussendoor? Zouden 
de Peelstrekels er voor voelen om het 
Gala in een tent te aanschouwen en 
meebeleven? Etc.etc.etc. 

Allemaal zaken waar we ons in de 
aanloop naar Gala 2006 best 
zorgen over maakten. Maar zoals 
iedereen weet die erbij Was is het 
Gala in het Strekeldome een 
gouden greep gebleken. 
Wat was het een mooie avond, 
lekker warm, goei publiek dus een 
enthousiaste zaal. Hulde aan de 
Peelstrekels die het aangedurfd te 
hebben om in de feesttent Gala te 
vieren. We hadden optredens van: 
Hosbengels, natuurlijk onze 
dansmarietjes, Plèk Plèk, Rien 
Bekkers als Luchtpiloot, topamu
sement van de Noot, Jan Strik als 
Jan van der Schuur en als afsluiter 
Cees Verhulst als d'n Auwe · 
Willem. 

Genieten met een grote G 
Vanaf de eerste tot en met de laat-

ste minuut. Ook Sinterkl as op 
_bezoek gehad. In Spanje ~d hij 
gehoord van het initiatief at de 
Peelstrekels genomen ha?d 11?-et 
de fees.ttent. Daarom me ·gmto 
naar Deurne afgereisd om~ · Stre
kel van het Jaar te onthulle : Piet 
Aarts in eigen persoon. Te gblik
kend: een spetterende Gala avond 
in het Strekeldome, die o s als 
werkgroep Gala de energi~ geeft 

· om weer een sprankelende Gala 
op te zetten voor 2007. 

' ~ ....,.. 

GALA-·AVOND . 
Zaterdag 10 februari 19.30 uur 

IN DE STRIKKELDOME 
GOH? (Gij Ok Hier?) / Dansmarietjes / Koen Verstappen 

Spoit Eiluf / Rob Scheepers / Dè Vèlt Op · 
Mattie van Hoof / Koijen Ojem 

De muziek wordt verzorgd door De Hosbengels o.i. v. Marcel van der Loo 

Piet Aarts Strekel va het jaar 2006 
dat de Goedheiligman niet 1. s om 
mee te spotten, maar sbrieus 

Friettent Zelden, nee nooit, ben ik zo verrast als 
op de Gala-avond van het afgelopen 
carnavalsseizoen. Hoewel heel erg druk 
met allerlei zaken vonden we toch nog 
tijd om het gala te bezoeken. Zaterdag
avond; snel nog even eten en dan naar 
de tent. Terloops vraagt mijn zoon: "Is 
dat ook in gala-kleding, of wat houdt 
dat in?" Even uitgelegd dat het gala 
meer op de artiesten slaat dan op de 
bezoekers en zo brengt hij ons snel met 
de auto een eind in de richting van het 
feestcomplex. 

In een geweldige ambiance trad 
een keur van regionale artiesten 
op. Klasse artiesten, maar zeker zo 
veel klasse was de omgeving waar 
het zich allemaal afspeelde. Een 
enorm compliment aan al diege
nen die daar hun steentjes of 
stenen aan hebben bijgedragen. 
Uiteindelijk komt dan het 
moment dat de Strekel van het 
jaar bekend gemaakt gaat worden. 
Een vast item dat altijd andere 
mensen aangaat. Het laatste waar 
iemand mee bezig is wanneer hij 
het gala gaat bezoeken is het feit 
dat hij of zij daar zelf wel eens 
voor in aanmerking kan komen. 
Ook ik kijk eens rond en ga wat 
speculeren wie het zou kunnen 
worden. 

Nepsinterklaas 
Opeens klinkt er heel herkenbare 
Sinterklaasmuziek. Aan het gang
pad gezeten zie ik dat er ook nog 
een nepsinterklaas binnenkomt. 
Een beetje bekruipt mij het gevoel 

· genomen dient te worden. ~ denk 
als kenner: "Hij heeft war~mpel 
een mooi pak aan. Sterker nog, die 
heeft mijn pak aan." Dat · st ik 

zeker, omdat ik dezelfde outfit 
heb als de Kindervriend o TV. 
Terwijl het op dat m ment 
natuurlijk gonsde van de sp cula
ties was ik wellicht de eni 
de zeshonderd bezoekers e zo 
naïef was om te denken d t het 
iemand anders zou moeten gaan 
worden dan ikzelf. Die terbij 
gekomen blijken mijn twee onen 
deze act op te gaan voeren en ik 
zweer het, ik zat me meer te erge
ren aan het feit dat mijn S ter
klaaskostuum géén carnav spak 
is, dan dat ik de link kon 1 ggen 

dat het om mij ging. Je kunt je dus 
voorstellen dat de verrassing 
enorm was. Nadat een aantal 
gasten naar boven was geroepen 
was het uiteindelijk mijn beurt om 
even bij de Sint te mogen komen. . 

Daar sta je dan 
GEWELDIG, wat een verrassing. 
En daar sta je dan. Gelukkig ben 
ik niet zo snel van mijn stuk en sta 
je dan al gauw te relativeren. 
"Iemand moet het zijn en ontzet
tènd veel mensen verdienen het 
net zo veel of nog meer om daar 
te staan." Maar deze keer was wel 
de beurt aan mij ! En daar ben ik 
heel vereerd mee. Ik weet dat er 
heel veel mensen erg druk bezig 
zijn om van alles te doen voor de 
gemeenschap. Wanneer je dat 
alleen doet om daar ooit ludiek 
voor bedankt te worden dan ben 
je naar mijn mening verkeerd 
bezig. Maar ik kan wel uit erva
ring zeggen dat het ontzettend 
leuk is om dit mee te maken. 

Jammer is het wel een beetje dat 
ik niet meer zo anoniem op mijn 
paard door de straten van Deurne 
kan trekken met in mijn kielzog 
een aantal trouwe Watervrienden, 
maar ' leuk is het wel te ervaren 
hoeveel mensen je deze onder
scheiding van harte gunnen en dat 
zelfs maanden later nog steeds aan 
je laten merken. Heel veel dank 
voor al die spontane reacties. 

PietAarts 

Het Hijgend Hert 

.In de aanloop naar carnaval 2006 
in de feesttent kwam. het verzoek 
om een êafetaria in te richten. 
Een frietkot' in de tent. Kom op, 
we gaan ervoor. Dat hebben we 
geweten. je moet overal aan 
denken. Frietinkoop, vet regelen, 
snacks, mayonaise, mosterd, 
broodjes en saus. 0 ja, _ook nog 
personeel. In dit eerste jaar een 
enorme klus geweest, maar wel 
veel voldoening gehad. Ook veel 
positieve reacties op de "vetklep". 

Wat stonden we mooi, in de 
buurt van de muntenkassà en in de buurt van de "natte" groep. We 
zorgden voor veel lekkere luchtjes in de tent. We verkochten zoveel 
dat we de laatste avond nog frietbakjes bij moesten regelen. 

î# hebben nodig gehad: 
20 liter vloeibaar frietvet, 
30 liter mayonaise (Gouda's Glorie). 
3000 stikskes (ruim) 
frikandellen, kroketten ( van Habek) 
veul friet en nog meer 

Het was een leuke ervaring, maar aan het eind van Carnaval 2006 wel 
dikke voeten en benen overgehouden. (had ik al, maar toch ... ) Een 
pluim op de hoed van de dames die mee geholpen hebben. Vooral 
Nelly en Gerrie, waren niet weg te slaan uit onze cafetaria. Het was 
echt een frietfamilie. Het Hijgend Hert zal in 2007 nog beter zijn best 
gaan doen om iedere Strekel te voorzien van een lekker vet hapje. 

Christ Manders, hoofd vetsmelterij 
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fREIZEIT MARKE: KETTUR 

Ook Prins Hein 
d'n Twidde 
is op weg! 

KETTLER .. · . . 
ZEKER WETEN 

· ~~TJE . 
GOED ZIT! 
Kettler Benelux B. V. 

· Indumastraat 18 

5753 RJ DEURNE 
T. 0493-310345 
R0493-310739 
www.kettler.be 

IHume Tel. ()493 l't1 409 Mob. 06 2.13 988 18 -

,, ' x I Cl I ; Il:< Il ,, Il ,, ,, t lt I' r k 1 " .i: ' t ,, i I 111 · r " (" I " t " \ ,, Il i I H ' I J.. 

J#-asterii &<e.iizer 

@}Jrabants @}Jruin crJa~é 

Gasterij De Keijzer 

Spoor/aan 17 Deurne 

0493-313882 

Walker Campingstyle B.V. 
Postbus 65 5750 AB DEURNE 

Florijn 3 (industrieterrein Rijt-West) 
5751 PC DEURNE (Nederland) 

T. +31 (0)493-314884 F. +31 (0)493-311885 
Site: www.walker.nl / E-mail: info@walker.nl 

Vloeieindsedreef 6, 5753 SM DEURNE, 
T. 0493-313091 /06-53537725, F. 311618 
h.tabor@hetnet.nl/www.autobedrijftabor.nl 

1~ . 

In- en verkoop en reparatie 
van alle merken auto's 

Kapsalon 
"Happy Hair" 
voor jong en oud 

Ingrid van Bakel 
Trimpertstraat 12 

5752 AN DEURNE-WALSBERG 
Telefoon: 0493-323327 

Shine ·/ Kapper 

Kerkstraat 32a 

5751 BH DEURNE 
0493-320079 

J.P.M. Fastfood 
Products 

Hendrik Mesdagstraat 7 Deurne 
T. 0493-320222 / F. 0493-320229 

RENAULT 

Autobedrijf 
Manders Deurne B.V. 

Voltstraat 1, 5751 RL Deurne 
Postbus 23, 5750 AA Deurne 

T. 0493-312626 F. 0493 - 316993 

PCM Staalbouw b.v 

PCM 

Jan Tooropstraat 12 
·5753 DK Deurne 

Tel: 0493 - 691509 
Fax: 0493 - 696450 

Email: infoOpmc-staa/bouw.nl 

J. Kuunders 
Garage-APK 

Liesselseweg 199 
5753 PN DEURNE 

t u binnenkort uw huis verkopen? 
Duterloo Pepping 
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UKKEPUKKEN BA 
I I 

U K K E P UK.KEN BAL 2007 in D~ Strikkeldome 
! . 

Ook dit jaar organiseren de Peelstrekels weer een gezellig Ukk puk
kenbal en de jeugdige carnavalsvierders gaan dit jaar gebruik aken 
van de grote maar oergez~llige Peelstrekeltént! Dit carnavalsfe st is 
dinsdag 20 februari van 10.30 tot 13.00 uur. Prins Hein II e zijn 
gevolg komen natuurlijk ook weer mee feesten en de dansma ietje 
la~en graag hun nieuwe dans aan iedereen zien. 

Zorg ervoor dat je hos)Jenen hebt en ook niet vies bent van een fsco
dansje, want dit jaar zal ·Marco Polo's disco sjó weer zorgen vo[r de 
muziek, dat belooft dus weer actie en gezelligheid! Kortom: dit feest 
mag je niet missen. Kom met je ouders, broertjes en/ of usjes 
verkleed naar de tent èn feest mee. Het is echt de moeit~ waar ! De 
afgezette ruimte in onze tent is alleen b!!stemd voor kind ren. 
Ouders wordt met klem verzocht buiten deze afgezette ruimte t blij
ven, de organisatie hoopt op uw begrip en medewerking. 

De gevolgen van een kleurwedstrijd ... 
We zaten een keer in de klas toen de juf klèurplaten uitdeelde van carnaval: Wij aan de slag. Toen iedereen 
de kleurplaat af had ging de bel gauw genoeg. De tekeningen werden door de juf verzameld omdat ze later 
door de Peelstrekels zouden worden opgehaald. Niemand had verwacht dat ook maar iemand van de klas 
zou winnen. Maar op een avond toen ik TV zat te kijken ging de telefoon. Ik pakte op en het was iemand 
van de Peelstrekels. Ik had gewonnen en mocht meerijden op de prinsenwagen!!! 
's Zondags was hè,t eindelijk zover. Die middag moesten we naar familie Van Bommel waarna we met de 
taxi naar Hendriks vertrokken. Daar gingen we op de foto met prins Frans de 2de en toen was het zover: 
we vertrokken! Het was heel leuk. Ik gooide snoep naar alle mensen die ik ken. Papa en mama en mijn 2 
zusjes Maaike en Karlijn, mijn opa, oma, tante, oom, mijn 2 neefjes Jafi en Emiel en mijn nichtje Anika 
kregen ook veel snoep. Tenslotte mocht ik mijn zakken helemaal vullen met snoep. Dat betekent HEEL veel 
snoep! · 
HET IS GEWOON SUPER LEUK MEE TE DOEN !!! 

Als Sneeuwwitje 

op de prinsenwagen 
Hoi ik benJada en ben 5 jaar.Vorig jaar met carnaval heb ik de teken
wedstrijd gewonnen en mocht ik tijdens de optocht mee OJ? de prin
senwagen, verkleed als sneeuwwitje. •Oh wat vond ik dat toch leuk. 
Voordat het zover was mocht ik eerst nog met de prins en de prinses 
op de foto en ook kreeg ik een medaille dat vond ik zo leuk dat de 
prins een dikke zoen van me kreeg. 
Toen moesten we wachten tot we aan de beµrt waren om te vertrek
ken, het wachten was wel saai maar ik mocht al van de snoepjes eten 
dus was het al minder erg. . 
Tijdens de optocht mocht ik meehelpen met het gooien van de 
snoepjes, en natuurlijk mijn zakken vullen met snoep, en ik heb ook 
heel veel gezwaaid naar alle m.ensen die ik ken. Het was een te gekke 
middag en volgende carnaval wil ik ook wel weer op de wagen. 

Groetjes van Jada 

Glenn Janne 

KI,EUR

WEDSTRJJD 

De Famili·e ·kt terug 
Prachtig nieuws kwam er uit Deurne: 
onze Frans Prins Carnaval van de 
Pee/strekels. 
Geweldig! Voor ons was duidelijk dat 
deze taak hem samen met Marie-José 
wel was toevertrouwd. Dit betekende 
dat carnaval 2006 voor ons een hoop 
nieuwe ervaringen zou brengen. 

Rondom de Prins 
Een avond waar familie, vrienden 
en bekenden een optreden 
verzorgde voor het Prinsenpaar. 
De presentatie was in handen van 
oud Prins Frank Trienekens, die op 

De femilie zingt 

een vakkundige manier de vond 
aan elkaar praatte. Dit alles werd 
muzikaal opgeluisterd do r de 
Hosbengels. 

De Prinsenreceptie 
Een lange rij mensen wa htten 
geduldig de gelegenheid af ~m de 
Prins en Prinses een h 1 d te 
schudden, een drukke en ge 
middag. 
We hebben genoten v de· 
artiesten die met de Gala-av nd in 
een bomvolle tent een toppr ·statie 
leverden. ' 

Carnaval 
Eindelijk was het dan zover. Vier 
dagen carnaval. Wat een mooie 
tijd. Wat een mooie carnavalsvere
niging. Alles klopt. De sleutelover
dracht, die een verrassende 
wending had. De optocht onder 
een stralende zon. En Rozenmon
dég dan. Samen ontbijten bij Stati
onzicht. De hele dag op stap met 
een club uitbundige carnavalsvier
ders. Het jaarlijkse bezoek aan 
Het Rijtven en de Nieuwenhof 
·hebben een onvergetelijke indruk 
op ons gemaakt. En dan die tent, 
die inmiddels was omgedoopt tot 
"De Strikkeldome". Wat was het 
daar toch gezellig. Cafébezoek, 
en uiteindelijk het verbranden van 
de Peelstrekel, waarbij menig 
tra~tje . werd weggep.inkt. 

Trots 
Trots zijn we op Frans en Marie
J osé, en de manier waarop ze het 
gedaan hebben. 
Grote bewondering hebben wij 
gekregen voor de carnavalsvereni
ging, die achter de schermen hard 
werkt voor hetzelfde doel: 
SAMEN carnaval vieren. 
Rest ons nog om iedereen te 
bedanken, en de nieuwe Prins en 
zijn familie veel succes en een 
mooie tijd te wensen. 

Moeder van .de prinses 

Mijn dochter. .. prinses! 

12 .november werd mij gezegd, 
mam je moet zaterdag nergens 
naar toe gaan, want je moet met 
ons mee. Marie-José zei, Frans 

wordt Prins. We gingen 's avonds 
als gàngsters naar De Vierspan. 
Heel geheimzinnig achterdoor. 
Daar in . een kamer met de deur 
op slot. We wisten niet 'wat ons te 
wachten stond. En eindelijk, heel 
stiekem mochten we door de deur 
gluren (Ik was- wel graag in de 
zaal geweest dan hadden we mee 
kunnen kijken). ·En einde.lijk was 
het zover. Het was wel mooi. Toen 
kwamen de drukke dagen, Rond
om de Prins was geweldig, Recep
tie, Klotgemul, Gala, oude wijven 
bal, Optocht. Alles wat ik mee heb 
gemaakt was geweldig. Zeker 
omdat ik anders Carnaval . heb 
gevierd dan anders. Ook de raad 
van elf, de vorst, de dames van de 
raad. Ze waren allemaal· in een 
woord geweldig. Gq1ag wil ik 
iedereen bedanken. Het was af. 

Groeijes Johanna Snijders 
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KINDERCARNAVAL 
Me de carnaval maette bij Manders zen. 

4 daag klndercarnaval waarbij de au·w zig ak gae 
kunne vermakuh. 

Springkussen 
Spelletjes 
Slimpy & 
Sloompy 

aterdag van9f 13.30u. 
ondag na de optocht. 
aandag vanaf 13.30u. 
insdag vanaf 13.30u. 

Kinderen tot 12 jr. € 2,
Kinderen tot 12 jr. € 2,
Kinderen tot 12 jr. € 2,
Kinderen tot 12 jr. € 2,-

1 Cons. Prijs 1,50 ! 

Manders Dans-& Feestcentrum 
Spoorlaan 9 5751 JM Deurne 

Laurens Costerstraat 2-6 Postbus a-5750 AA DEURNE 
,T. 0493-310655 F. 0493-310850 
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TA.RGET ADVERTISING BEZORGT U OOK NA CARNAVAL GEEN KATER:! ~ 

CREATIEVE EN INTERÁCTIEVE. VISUELE COMMUNICATIE 

TEL. 0493 '311727 • INFO@TARGETAD.Nl • WWW.TARGETAè>.NL 

Dierenhotel Heidelust Deurne 
Openingstijden: ma t/m vrijdag: 10.00 -12.00 I 17 .00 -19.00. 

Informatie & reservering: Pierre & Gerry Adriaans, 

Zaterdag: 10.00~12.00/17.00 -18.00. Zondag gesloten. ~ 

B t d. Heieindseweg 12, 5753 PZ DEURNE, 0493-315107 eauy tnen~ e · '-'-~~~~~~~~~~~--' 

HAIR "!" NAILS * BEAUTY 
Kappers- en hagelbenodigdheden 

interieur, opleîdingen 
·drogisterij-artikelen, sieraden 

GROOTSTE cóllectîe haarmode; 
kinderspeldjes. haarbanden, elastiekjes e.d. 

t'"cu\ieren 
k "oor par 1 Helmondseweg 16 

0 5751 GO Deurne 
tel. 0493~315910 

06-20054 708 

Tentnummer 

Peelstrekels 

Tijdens activiteiten zijn de Pee/strekels 

bereikbaar op dit nummer! 

06-20054 708 

RIEN.VAN MIERLO TUINEN 

Helmondseweg 111 Deurne 
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" ... Dur dik en dun.": dat is het motto van 
de Carnavalsoptocht 2007. Elkaar "dur 
dik en dun" steunen, is een gevleugelde 
uitspraak in het Nederlands. Wij als 
Pee/strekels steun.en al sinds jaar en dag op 
een flink aantal vrijwilligers. Zeker tij-dens 
de optocht dienen tientallen vrijwilligers 
ingezet te worden om het geheel in goede 
banen te leiden.. Ook de rol van de politie 
hierin mag niet vergeten worden. Al deze 
mensen wil ik bij deze van harte bedanken! 

Het motto " ... dur dik en dun" biedt 
vele mogelijkheden om zowel 
figuurlijk als letterlijk uit te beelden 
in de optochtcreaties, zoals dit vorig 
jaar ook gebeurde met het motto 
"ge záált toch nie .. . ". Een optocht 
vorig jaar die uiteindelijk terecht 
werd ge-wonnen door vrienden
groep "de Kabouters". Gelukkig 
zien we dat steeds meer groepen 
ernaar streven een mooi ontwerp te 
laten zien. 

Jury 
Daarom is het goed eens stil te 
staan bij de jurering van deze, elk 
jaar beter wordende stoet. Zoals het 
reglement bij tijd en wijle wordt 
aangepast, werd het ook weer eens 
tijd de jurering onder de loep te 
nemen. De jury is onafhankelijk van 
de Peel-strekels en bestond vo01: 
lange tijd uit een vast aantal vrijwil-

Door G. Strikkel 

Inleiding 
In De Peelstrekel 2006 claimt de 
PR 1 CIE van ttichting De Peelstre
kels de idee van de oprichting van 
de PR(H)EI. Nog sterker: Er wordt 
beweerd dat het een zogenaamd 
pilot project betreft van de 
PR 1 CIE. Nieuwsgierig geworden 
naar de juiste feiten èn de stand van 
zaken na een 1 jaar PR(H)EI, heb ik 
me laten uitnodigen voor het bijwo
nen van een vergadering van dat 
illus-tere gezelschap, want dat is 'tl 

Oprichting 
Als grap hadden Cees Bouwmans 
en Gerrit den Holder tijdens de 
Sleutelafdracht 2005 (het terug
brengen van de sleutel op zaterdag 
na Carnaval) zich enigszins ver
momd in een op het PR 1 CIE
uniform gelijkende kleding. Ook 
het hoedje vertoonde enige gelij
kenis. Deze grap was eigenlijk inge
geven door wat opgeroepen ergernis 
door Gerard Daandels (burgemees
ter van Deurne) om de dadendrang 
van de PR 1 CIE van De Peelstrekels 
tijdens het sleutelafha-len "wat" te 
benadrukken. Cees en Gerrit zeiden 
tegen elkaar: we doen net of we de 
PR/CIE van De Hei zijn. We zien 
wel. 

Zo gezegd, zo gedaan! Het was in 
ieder geval net echt en de burge
meester nam voetstoots aan dat ook 
in De Hei een PR 1 CIE was gebo
ren. Toeval of niet, maar tijdens deze 
bijeenkomst kregen Cees en Gerrit 
het vaandel van De Heikneuters in 
handen en stonden daarmede te 

• Dur 
ligers dat elk jaar, met minimaal 
twee personen, een groep deel
nemers beoordeelde. 
Voorzitter van de jury Eugène van 
den Acker heeft vorig jaar een 
aanzet gemaakt om de jury uit te 
breiden met meerdere per-sonen 
om te zorgen voor doorstroming e 
roulatie, en tevens te bewerkstelli
gen dat niet elk jaar dezelfde juryl -
den eenzelfde groep beoordelen. 
Bijkomend feit is dat hierdoor de 
objectiviteit van de jury alleen ma 
zal toenemen en ontstaat er de 
situa-tie dat de deelnemers elk jaa 
verzekerd zijn van een frisse kijk o 
de optocht. 

Iedereen wordt op de volgende 
aspecten gejureerd: 
Carnavaleske uitstraling: vrolijkhei , 
betrokkenheid van en met de 
toeschouwers, muziekkeuze in rela 
tie tot de uitbeelding. 
Uitvoering: aandacht voor totaal 
concept, constructie, detail, kunst
zinnigheid, kleurstelling, beweging 
Actualiteit: inspelen op hedendaagde 
onderwerpen, orginaliteit en humol 

zwaaien. 
Toevallig kwam dit op het bekend 
bolhoed-je van een PR 1 CIE-lid. 
ieder geval werden door Gerard 
Daan-deis niet alleen de carnavals
vere-nigingen en de PR/CIE van 

De Peelstrekels, maar ook de 
PR 1 CIE van De Hei welkom gehe 
ten. Cees en Geri:it besloten same 
door te gaan en zouden wel zien 
waar het schip zou stranden. 

ik en dun" '' •• 
ristische vertalingen daarvan. 
Op het motto wordt alleen geju
reerd als daarvoor ingeschreven is. 
Er wordt dan gekeken naar hoe er is 
omgegaan met het motto (spitsvon
digheid, humor en tekstuele invul
lingen). 

Dit jaar zijn de wegingsfactoren 
voor de verschillende aspecten 
waarop iedereen beoordeeld wordt 
aangepast. Dit is ingegeven door het 
feit dat de grote wagens en grote 
groepen over het algemeen een 
langere voorbereidingstijd nodig 
hebben dan de ove-rige deelnemers 
zodat, in de tijd gezien, uitvoering 
en actualiteit anders benaderd 
dienen te worden. Het is echter 
onmogelijk om volledig te zijn bij 
het omschrijven van de verschillen
de beoordelingsaspecten. Boven
staande aanzet is bedoeld om in
zicht te geven in de manier waarop 
de jury van de optocht de deelne
mers bekijkt en beoordeelt. De 
kinderoptocht zal op de-zelfde 
manier beoordeeld worden, waarbij 
de inbreng van de kinderen zelf 
echter een belangrijke rol speelt. 

Het begin 
Tijdens de carnavalsactiviteiten in 
2005 begaven Cees en Gerrit zich 
in hun nieuwe kledij tussen De 
Heikneuters. Op een ludieke wijze 
probeerden zij artiesten te strikken 

voor een te otganiseren artiesten
avond in De Hei. Op een bierviltje 
of 7 werden contracten getekend 
en afspraken gemaakt en zo werd 
de artiestenavond geboren. Ver-

Muziek in de optocht 
Het krijgen van meer muziek in de 
optocht blijft een moeilijke zaak. 
Vorig jaar is er geëxperimenteerd 
met de z.g. "Kabaalbo-kaal". Doel 
'van deze bokaal was deelnemers uit 
te dagen "kabaal" te maken zonder 
daarbij van mechanische / electri
sche hulpmiddelen gebruik te 
maken. Hoewel door verschillende 
deelnemers leuk ingevuld, met als 
winnaar Jos van Nunen, hebben we 
toch besloten dit experiment niet 
voort te zetten. 

Een nieuw gezicht 
Onlangs is wel Theo Linders toege
voegd aan de optochtcomrnissie. 
Middels zijn contacten via Drum
fanfare Peelland hopen we muziek
groepen te interesseren deel te 
nemen aan onze optocht. Of dat al 
voor 2007 lukt, is op dit moment 
nog niet bekend. 

Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking voor de kinderop
tocht staat gepland om 17.00 u en 
de prijsuitreiking voor de grote 

meldenswaardig is in ieder geval, dat 
iedereen die een contract had 
ondertekend ook daadwerkelijk is 
opgetreden. Dus een geweldige 
respons. Cees en Gerrit hadden dus 
geen keus meer en moesten door. 

Voortgang 
Jammer genoeg moest Gerrit den 
Holder afhaken. Maar met de goe
de start was het niet zo moeilijk om 

optocht om 21.00 u. Beide in de 
tent van de Peelstrekels. 

Opstellen en route 
Alle deelnemers (maar in het 
bijzonder de grote en kleine 
wagens) kunnen vanaf 11. 00 uur 
opstellen, dit om iedereen de kans 
te geven op de aan hem toebedeel
de plaats te kunnen gaan staan, 
maar om 12.00 uur is het verplicht 
te staan op de opgegeven plaats. De 
optocht trekt om 13 .15u aan. De 
route is als volgt: Spoorlaan, 
Stationsstraat, Markt, Vis-ser, Kruis
straat, Haageind en wordt ontbon
den op de rotonde Haageind / 
Dunantweg/Veldstraat. 

Inschrijven 
Iedereen kan inschrijven voor deel
name aan de optocht. Inschrijffor
mulier en reglement zijn te downlo
aden van onze site www.peelstre
kels.nl of op te halen bij Beijers 
Groente en Fruit Stationsstraat 11. 
Hopelijk kunnen we ook dit jaar 
weer genie-ten van een optocht die 
elk jaar aan kwaliteit wint door de 
inspanningen van iedereen die hier 
direct of indirect bij betrokken is! 

Martien Thijssen 
Voorzitter optochtcommissie 

er anderen bij te betrekken. De 
PR(H)EI bestaat thans uit: Mark 
Arts, Cees Bouwmans, Rowan 
Bouwmans, Pieter van Gooi, An
toon van de Kerkhof en Charles 
Verspay. Dit gezelschap stamt 
gedeeltelijk uit De Heikneuters en 
voor het andere deel uit de ge
meenschap of voelt zich daarmee 
verbonden. De PR(H)EI wil meer 
voor De Hei organiseren dan al
leen met het carnaval. Zij wil voor 
de gemeenschap (ouderen en jeugd) 
ook buiten carnaval iets organise
ren. Zij zijn daar volop mee bezig. 
In september is een themabijeen
komst georgaruseerd. Daaruit is in 
ieder geval het initia-tief gek~men 
om op 17 februari 2007 een licht
jesoptocht te organi-seren. Op 6 
januari 2007 wordt de 2e artiesten
avond gehouden, waar-voor een 
wisseltrofee beschikbaar is. Kortom 
ideeën en werk genoeg. 

PR(H)EI versus PR 1 CIE 
Uit schriftelijke en mondelinge 
contacten blijkt wel dat de PR 1 CIE 
genegen heeft de nodige adviezen 
te geven en volgt men de ontwik
kelingen met argusogen. Ook wordt 
te kennen gegeven dat er eens om 
de tafel gezeten moet worden. Een 
uitnodiging blijft echter uit. De 
PR(H)EI wacht er op. 

Tijdens deze avond bij de PR(H)EI 
heb ik van het toch wel jeugdige 
gezelschap genoten en gemerkt dat 
De Hei een hechte gemeenschap is. 
Ik wens hen veel succes en hoop 
dat ze nog vele jaren werkzaam 
zullen zijn, zowel aan dié als aan 
deze kant van het spoor. 

3.7 
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Verf 1 Behang 1 Zonwering 

Deze gehele 
maand 

KORTING 
op 

Sikkens en Wij2onol tpr.of .) 
Oude Liesselseweg l Sa Deurne Tel. 0493 - 31 l 844 -

Aannemersbedrijf 
Kusters Deurne BY. 

Tel. 0493 • 319390 
www.kustersbouw.nl 
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SERVICE 

Tasmanweg 12 5928 LH Venlo 
Tel. 077 38 70 737 

Jan Tooropstraat 5 5753 DK Deurne 
Tel. 0493 31 33 72 

1 Truck & Trailer Parts Trading BV 

•· , •. ;._ l', 

VOOR AL UW TRUCK- E·N· TRAILERONDERDELEN 

MANDERS· 
Bouw B.V. 

Postbus 1 
5757 ZG LIESSEL 

T. 0493-341204 
F. 0493-341263 

Loon3 
5757 AA LIESSEL 

www.mandersbouw.nl 
info@mandersbouw.nl 

lso 9001 
VCA** 

Dukaat.11 

5751 PW Deurne 

Tel.: 0493-31 78 66 

Fax: 0493-31 62 62 

www.garagevanbakel.nl 

. ' 

~. 4 

Tas~anweg 12· 5928 b.H Ven.la 
Tel. 077 46 78 495 Mobi·el 06 23· 22 80 18 · 

OBERS DEURNE B.V. 

Tramstraat 65 Deurne 
0493-327010 

verkoop.deurne@obers.nl 

SHELL OBERS DEURNE 

Hogeweg 2 Deurne 
0493-313052 

www.ford-obers.nl 

j ) 

mm!It.V erken & Poortèn ~ 

Haspelweg 33a 5751 JH . Deurne 
Tel. 0493 - 31 06 66 Fax 0493 - 31 45 49 

1 
ovico.nl 

Chinees-Indisch Restaurant 

tl~~ I1 i. 
"AZIË" 

Heuvelstraat 29 Deurne 0493 313781 
Vanaf 10 personen bieden wij u -

na reservering - een lopend buffet aan. 
Ook thuisbezorgen, vanaf 10 personen. 
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0 sfanwgfi -
massaal toegestroomde 

publiek was getuige van een goed' 
verzorgde bonte stoet die zonder 
enige wanklank verliep. Politie en , 
organisatie waren bijzonder te 
spreken over de deelnemers· die er 
alles aan hadden gedaan om het 
publiek te plezieren; 

De publieksjury en de 'echte' jury 
hadden geen twijfel over wie de 

este creatie had: vriendenclub De 
rs ging èn met d 
rijs èn met de eerste prijs 
ote wagens aan de haal 
rijs was voor De Bagge 

zij moesten vanwege een defe 
de optocht voortijdig verlaten. De 
vorig jaar ingestelde Fedusieprijs -
een aanmoedigingsprijs van de 
optochtcommissie waarmee ze tot 
uitdrukking brengt dat de betref
fende groep het helemaal begre
pen heeft - was voor De Power
piepers. Nieuw dit jaar was de 
kabaalbokaal, Walsberger Jos van 
Nunen was een uiterst ludieke 
herrieskupper. 

e vele woordspelin
gen op (spoorzonen, jong-leren) , 
en e.en aantal plaatselijke ( drukrio
lering, spoorzone) en landelijke 
(zorgverzekering) actualiteiten. 
Ook opvallend: een dampend bad 
met een aantal schonen ter 
promotie van Battle on the beach, 
het strandspektakel dat in het 
tweede weekend van augustus 
voor de eerste maal in Deurne 
plaatsvindt. Veel van de deelne
mers hadden ook het motto van 
de oetocht: Ge zààlt toch nie ... in 
hun vondsten verwerkt. 

Uitslag kinderoptocht: 
aren: 1. Jowan & Thomas - Ge 

zààlt toch nie wir zo'n · 
ke winnen; 2. Bart & Jo 
van der Horst - P(r)ei v 
Kleine groepen: 1. Ste , 
Jan & Jochem - wij hebben p 
een bus gehamerd. 2. Anne Belle
makers - Oma's Koektrommef 
(tevens winnaar motto); 3. Marlie 
groep - Wij hebben een ster. ' 
Grote groepen: 1. 't Gemeente
clubje; 2. BS. Willibrordus - Mi 
Prins Frans in de roos is iedereen 
sprakeloos; 3. Jenaplanschool De 
Ratelaar - Pieces of the world. 
Uitslag grote optocht: 
Individuelen: 1. Jos van Nunen -

Herrieskupper; 2. Kees Brinkhof -
De cijferprofessor. Paren: 1. Leo & 
Frits - Jong-leren aauwt gedaan; 
2. Marjan & Willie - Spoorzone 
verbouwd; 3. Geert & Leon - D'r 
moet meer muziek in d'n optocht 
(Boshengels . Kleine gro 

de Rest. Grote groepen:· 
1. Peelklumpkes - Al 11 jaar knal
len De Peelklumkes door d'n 
optocht; 2. Maud -Ge zààlt toch 
nie (tevens motto prijs); 3. Vet A 
plus Spoorzonen. Kleine 
wagens: 1. Zeilbergse raddraaiers -
In d'n ollie zijn; 2. Bloast urn op -
van 't dak af scheuve; De Bouwers 
- Ge zààlt 't toch nie bitter wete 
Frans. Grote wagens: De Kabou
ers - Wai bange de bist oit; 2. 

itte Gaai 't . 3. Bierhuisje -
ruk met ... 

De muziekprijs ging naar Drum
fanfare Peelland. 

• Carnaval, het skè>nste ' ve~zetjè van ·het joa~ 
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FRANK DON-KERS 
·METAALBEWERKINGSBEDRIJF B.V. 

TRAPPEN - HEKKEN - LICHT CONSTRUCTIEWERK 

Haspelweg 21,57'51 JH DEURNE T. 0493-317548 F. 0493-321839 

. · . , · C.J.N •. Manders . 
' Accountant Administratie-

--- ·consulent 

Derpsestraat 1 0 
Postbus 109 5750 AC DEURNE 
T. 0493-313263 F. 320932 

M.J. Manders 
Accountant Administratie~ 

. cons'ulent. . 
Federati_e Belastingadviseur 

~ Alles op het gebied ~ 
.· 

vari bouwmaterialen 

en doe-het-zelfartikelen 

I· ' 

ZONNESCHERMEN SCREENS ROLLUIKEN 
'"""~! ~·. 

ROLDEUREN BINNENZONWERING HORREN 
\l \". 

~®OO~ffiOOO® 0~0Dffi00~ 
Berkenstraat 26 5753 GK Deurne tel (0493) 31 60 0 I 

' \ ~·" 

M Met-sf91bedriif 
B · 

I:.!~ <@ 
1809002 ~= ..,.,....,..,"",,.,,. 

~ 

Be1nkers B.V. 
Leembaan 35, 5753 .CW DEURNE 
T. 0493-316373 F. 320409 M. 06-53,235666 

GESPECIALISEERD IN VOLVO 
Dukaat 1 
5751PW DEURNE 
T 0493 313542 www.autovantilburg.ni 

_ Stationsstraat 138, 5751 HJ DEURNE -a- 0493-312370/320701 . ~ )493-311845 
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Prins Frans II 
Pedsrrrkds en 
Pedstrdttlinndles, 

. ·og even en dan zit het er voor oru 
op. Da11 staan we weer met beide 
berk", op de grond. Dan is on=e 

erperiode ten einde en _iuiclm1 U't 

zo direct onze nieuwe prins roe. laar 
llTS1 wil ik een dankwoord uiLsprekn1 

an '' dereen die dit feest, u"ant ::o kun 
~ J1d toch wel noemen,vOOT 

1 onvergetelijke ervarm 
akt. 

. . m ·n familie, onze vriend n. 
buurt c:n kennissen hehben dit 

oor on een unieke ervaring 
maa ·c. En speciaal wil ik ook 

h t b tuur. de raad van elf, de 
rou\\en. de vrijwilligers van de 

Pe ere ·els en iedereen die 
can1.i\ al of ons' een warm hart 
t raagt bedanken voor de inzec 
en "armte die ze ons gege' en 
h b ·n. En ook nog een spe ~;ale 

,·oor onze, oud-vorst Jer n 
r >p, die ons veel in raad en 

da2d hc:eft bijgestaan. 
1 n wat hebben we toch i 

·maakt; we hebben op d 

eerste rang g zeten tijdens 
Kommer & Kwijl en hebben zelfs 
nog meegezonge . Ik heb tijdens 
het ijsfestijn en ijshockey 
wedstrijd .gespeel en met Vorst 
Jeroen in een bob lee gezeten en 
nog zelfs bijna ge onnen. ik ben 
op radio en tv weest. Ik heb 
met alle Brabants prinsen op de 
foto in de kr gestaan. We 
hebben in de tent, op het podium 
voor bijna 1000 an samen met 
Die Lustige chlagerfreunde 
gezongen. We zi zelfs op de 
koffie bij de burgemeester 
geweest. Ja, en i heb ook nog 
voor de hele hu s erwtensoep 
gemaakt. 

En dankzij Mies, roen, Martien 
en Leon heb ik no een tijdje met 
een Ajaxbeertje om m'n nek 
gelopen, ik wil alle n nog effe aan 
deze mensen kwi t dat met het 
verschil van 24 pu ten het nu wel 
duidelijk is, dat i de wedstrijd 
heb gewonnen. I denk ook nog 
graag terug aan e tijd die ik 
amen met m'n sigaarbroeder 
~arius heb gehad . als we samen 

of zo rustig een 
sigaartje rookten om 
even bij te komen 
van de drukte. 

Maar het leukste waar 
we aan terugdenken is 
dat een van onze-zoons 
tegen me zei: "Papa ik 
ben trots op jou!" En zo 
voel ik me ook: trots dat 
we dankzij jullie er een 
geweldige tijd van hebben 
gemaakt. We hebben 
samen gelachen, gefeest en 
gehuild en we hebben er 
een hoop vrienden bij 
gekregen. Ik hoop dat 
onze nieuwe prins net 
zoveel plezier aan carna
val zal beleven als wij 
hebben gedaan. 

Tot slot wil ik nu voor 
de laatste keer m'n 
lijfspreuk opzeggen: 
"Al timmerde ge er 
nog zo op los ... 
Mi carnaval was en 
is iedereen de klos! 

Dank u wel! 
Prins Frans II 

·• . Carnaval, het skèmste verzetje van het joar 
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.OKMlCAR L TAPPEN 1 Al OEW PILSKES <itR 
16 t/m 20 februari 2007 

Prins Hein d-n twidde,,. 
van"' harte gefeliciteerd! · 

Vrijdag 
C\ Zaterdag 

Zondag 
Maandag 
Dinsdag 

Kommer en kwijl 
Carnavalsbal 
Rond d'n optocht 
Kindermiddag 
Afsluiting m.m.v. 
De Hosbengels 

logistical solutions 

Voltstraat 22 
NL 5753 RL Deurne · , 
Tel. 0031 (0)493 353310 · · / 
Fax 0031 {O )493 353311 

Voor al uw verf-, glas-, behang- en schilderwerken 

1 ·111~ Koppens 
. ~SCHILDERSBEDRIJF 

Zeilbergsestraat 41 
5751 LH DEURNE 
0493-312182 

Adres Communie olie 
D<lbloen 13 il! 0493 • 314656 
ó7SI PX fF) 0493 • 399462 
Deurne 
Bedrijventerrein Rijt Oos1 !El info@isproeien.ni 
Nr. 1785 (W) www.sproelen.ni 

A.îberr SchilfV!er.t:zersh"aait 53 
575$ MG'Deurne-
MOb: Uó-.2!2978789 

~PVC 

f:/,,ADVIES 
~SERVICE 

f:/,,UITHUUR 
· ~KWALITEIT 
~BEMESTING · 
'tGRASZODEN 
~GRONDWERK 

~SPRINKLERS 

~ POMPTECHNIEK · 
. ~RIOOLTECHNIEK 

~SOLOBORINGEN 

~D.H.Z. PAKKETTEN 
~ MINIGRAVERVERHUUR 
~BEREGENINGSINSTALLATIES 

lt ONTIJZERINGSINSTALLATIES 

HEBBEN WE - KUNNEN WE - DOEN WE 

24 

REMOTECH fut 
Motorenrevisie 
- Ook levering van onderdelen 
Balanceertechniek 
- Dynamisch balanceren 
Airco service 
- Reparatie en onderhoud auto-airco 
Kentekenplatenfabricagt'. 
- Ook tekstplaten en verkeersborden 

H. Mesdagstraat · 8 DEURNE 
0493-312368 
Valendries 22 BOXMEER 
04'85-576835 

Grieks specialiteiten restaurant 
Gratis buffetsalade (ca. 25 soorten) 

Open 7 dagen v.a. 16.30 - 23.00 Zondag 15.30 - 23.00 uur 
Groepen tot ca 50 personen, règelmatig live muziek 
Raadhuisstraat 6, 5751 LX DEURNE 0493-320482 

Stationsstraat 4 Deurne 
www.mvanhooff.nl 

Van de Mortel 
lederwaren 

' ..... 

Stationsstraat 15 Deurne 

Oude AA 40 Helmond 

Tijdens de carnavalsdagen gesloten 

BOVAG 

llt. lli>•'ln Doam..q lll515J PM Deurne Tol. Ol9J Jl9JI9FaxOl9J Jll937 

Timmerwerken Walter Donkers 
Dukaat 15, 5751 PW DEURNE 

0493-315059 / 316780 

Voor al uw: 
Trappen 
Ramen 
Deuren 
Kozijnen 



en Iwan van Bussel. Jullie 
kennen mij natuurlijk van Beek
man & Beekman, maar -waar
schijnlijk ook als prins Roze~
móndeg van vorig jaar. Om het 
geheugen nog een beetje op te 
frissen zijn hier mijn belevenissen 
van carnaval 2006. 
In de herfst van 2005-stond Ruud 
Smits van de Raad van Zaad een 
keer bij mij aan de bar in de Beek
man & Beekman. Tussen een paar 
pilsjes door vroeg hij: "is dat niks 
voor jou, prins Rozerunóndeg?". 
Tja, dacht ik, misschien wel. Ieder 
jaar met carnaval zeggen mensen 
tegen mij: "Iwan, ik weet het 
zeker. Gij wordt prins Rozenmón
deg." Het zou wel gaaf zijn als dat 
een keer echt ·zo was. Dé komen
de carnaval zou het voor de eerste 
keer zijn dat de Raad van Zaad 
samen met de commissie Rozen
món<leg de prins zo'uden kiezen 
en schijnbaar zagen ze in mij een 
goede prins Rozerunóndeg. Dus 

zei ik tegen Ruud: "Ja, dat lij t me 
wel wat." 
Een paar weken later had · hoog 
bezoek thuis: Wim van dden, 
Ad Welten en Ruud Smit . Ze 
kwamen nog eens polsen of· het 
serieus meende dat ik wel prins· 
wilde worden. Tuurlijk · de ik 
dat, dus was het zo geregeld 
Tijdens het prinsenrade een 
maand voor carnaval st ' nden 
dezelfde mensen als andere jaren 
weer aan de bar. ":g Iwan. it jaar 
weet ik het zeker. Gij word prins 
Rozenmóndeg." Net als de orige 
jaren zei ik:" denk je nou ec t dat 
ik vrij kan krijgen met carn al, ik 
moet gewoon werken!". En soms 
had ik wel het gevoel dat ensen 
een vermoeden hadden. Z bleef 
Wim van Bree, kok bij Be kman 
& Beekman, maar doordr men 
dat ik dit jaar toch echt pr· s zou 
worden. 
Toen kwam Ruud met de vr ag of 
ik een idee had hoe ik b kend 
gemaakt wilde worden. Da r had 
ik natuurlijk niet echt over age
dacht, maar we kwamen snel 
met een leuk idee. Om de ensen 
uit Deurne flink om de t · te 
leiden, leek het ons leuk o 
een blauwe Bavariac 
tevoorschijn te komen, v 
bier dat bij buurman De 
wordt geschonken. En 

bedrijfsleider van De Koets Mark 
Mastbroek nog meer verdacht te 
maken, hebben we de caravan een 
paar dagen voor carnaval bij Mark 
thuis geparkeerd. Toen wisten veel 
mensen het zeker, en bijvoorbeeld 
Timo Maas spendeerde een 
fortuin aan lootjes waarin hij 
Mark Mastbroek tipte als de nieu
we prins Rozerunóndeg. En ik 
maar lachen. 
Maandag met carnaval was het 
zover. Rond een uur of twaalf zat 
ik in mijn smoking thuis op de 
bank toen Ruud Hendriks en 
Gert Nooijen het Rozenmóndeg
ontbijt bij Stationzicht waren 
ontvlucht en bij me aanbelden om 
me op te komen halen. Toen zijn 
we naar de caravan bij Mastbroek · 
'gereden. Natuurlijk mocht 
niemand mij zien, dus moesten we 
in de caravan gaan zitten wachten. 
Helaas waren we · vergeten een 
krat bier mee in de caravan te 
nemen. Voor Ruud en Gert om de 
tijd door te komen en voor mij 
om de zenuwen weg te drinken, 
want het was toch wel spannend. 
Rond een · uur of één kwam het 
verlossende telefoontje: alles stond 
klaar op de märkt. Met de auto 
van De Koets voor de caravan 
werd ik naar de markt gebracht. 
Door het raampje kon ik zien wie 
er allemaal waren: de blaaskapel, 

Maandag 19 februari ozenMóndeg 

Carnavalsmaandag 19 februari is het onder o anisatie van de Prinsengarde 
van de Peelstrekels voor de 24ste k er Rozenmóndeg. 

De kroegentocht - begeleid door joekskape Leut mi Neut uit Meijel -
door het centrum van Deurne zal beginnen m 10.30 uur bij Café-Zaal 

Stationszicht met een carnavalesk ontbijtbu t, waarbij ook prins Hein II 

en zijn gevolg zal aanschuiven. Het o tbijt kost€ 6,- p.p. 
Kaartjes zijn vanaf zaterdag 10 februari bij Ca é-Zaal Stationszicht te koop, 

ook kunt u contact opnemen met Ad lten, tel. 0493-313217. 

Program :=F9 
SlATIONSZICBT 

10 .3 0 - 12 .15 Café-Zaal Stationszicht 

12 .15 Vertrek naar de Markt 

12.45 Onthulling Prins(es) . Roze móndeg op de Markt 

13 .00 - 14.15 The Ocean 

14.20 - 15.35 De P tdeksel 

15.45 -

___ ._,,J.7.10 - 18.25 Het ervolg 

19.45 Beekman & Beek 

19.50 Afscheid van de Prins(es) Rozenmó deg in Beekman & Beekman 

~t, ~~- ~~ ~~4& ~k ~~4& ~ . 

""~""~~~~~ 
~- it 1t it /\ ~/\ ~/\ ~/\ ~ 

Ook dit jaar worden weer rode rozen te koop aa geboden voor€ 1,50 per stuk. 
Tevens bieden wij u een Rozenmóndegonder cheiding aan voor € 2,50. 

Ja••Jat.••~- --~""~~~~~~~ /\~/\~""~/\~ 

--- - ~ 

de Raad van Zaad, de commissie 
Rozenmóndeg en natuurlijk nog 
een hoop andere mensen uit 
Deurne. 
Ik werd steeds zenuwachtiger, en 
was blij toen ik eindelijk mijn 
naam door de luidsprekers hoor
de. Ik stapte uit de caravan en 
iedereen begon te klappen en de 
kapel speelde een nummer. Van de 
prins van de Peelstrekels krijg ik 
de prinselijke attributen: een cape, . 
steek en scepter. En ik kreeg een 
prinselijke onderscheiding. 
Rozenmóndeg kon nu echt 
beginnen. Ik zag verschillende 
mensen met een speciaal shirt 
lopen met mijn naam erop. Ik 
verdenk Wim en Timo er nog 
steeds van dat ze van iedere prins
kandiäaat thuis een stapel shirts 
klaar hadden liggen. 
Daarna was het eindelijk tijd voor 
het bel;mgrijkste van Rozerunón
deg: de kroegentocht. Pas toen ik 
de eerste kroeg de Ocean binnen
stapte en een glas bier in mijn 
handen gedrukt kreeg, begon ik 
me een beetje op mijn gemak te 
voelen. Ik blijf toch een kastelein. 
Ik werd meteen in het kraaiennest 
gehesen en ben begonnen met 
springen en dansen. En tussen de 
pilsjes door heb ik nog een hoop 
mensen een prinselijke - onder
scheiding om mogen hangen. Dit 
alles ging de hele dag door tot ik 
na de Potdeksel, de Koets en het 

Vervolg om acht uur ij mijn thuis 
Beekman & Beekman mijn prin
selijke cape, steek en scepter weer 
in moest leveren en mijn adelijke 
tijd in Deurne er helaas weer op 
zat. 
Natuurlijk was de dag nog niet 
voorbij want met de Raad van 
Zaad zijn we in hun residentie 
Beekman & ·Beekman nog tot in 
de late uurtjes doorgegaan. 
Carnaval 2006 en vooral Rozen
móndeg waren voor mij één .grnot 
feest en ~e hebben er nog lang 
over nagepraat. Ik ben er dan ook 
van overtuigd dat het ook dit jaar 
weer een succes zal worden met 
een nieuwe prins of prinses. Wie 
dat wordt? Ik in ieder geval niet, 
want ik moet dit jaar gewoon 
werken met carnaval. Ik wil ieder
een die er vorig jaar bij was harte
lijk bedanken voor een onvergete
lijke carnaval 2006 en jullie zijn 
allemaal ook dit jaar van harte 
welkom om te ,komen feesten in 
Beekman & Beekman! 

D'n Peelstrikkel 

Zaterdagmiddag 11 november 2006 is HET Peelstrekellied "D'n Peel
strikkel" na de prinsonthulling gepresenteerd en gelanceerd. Tekst, 
muziek en muzikale bewerking is verzorgd door John van Heugten 
(o.a. bekend van De Noot en lid van de Galacommissie). Zang is mede 
verzorgd door Erwin Boerenkamps (secretaris van de Peelstrekels). De 
mini-CD met een carnavalsversie, skihutversie en karaokeversies van 
D'n Peelstrikkel is te koop voor 5 euro.Verkoop vindt plaats via Music 
Store in Deurne, bij de kaartverkoop van Klotgemul en Gala op zater
dag 6 januari 2007 en bij de kassa in het Strikkeldome tijdens alle 
activiteiten van De Peelstrekels. We hopen dat ieder net zo enthousi
ast zal zijn als wijzelf en hopen dat ieder met de carnaval het lied uit 
volle borst meezingt! 

smaak gaat . , , 
1s er maar een 

nummer 1 
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Helmondseweg 109 
5751 PH Deurne 
Telefoon (0493) 31 64 78 
Fax (0493) 31 16 25 

Haageind 46 Postbus 302 5750 AH Deurne 
Tel. 0493-310505 Fax: 0493-320260 

-~-
Schoonheidssalon 

GENO 
Utrechtstraat 2 Tel. 0493 - 319694 

5751 AG Deurne 

26 

Cafetaria Bistro, 
D'n Heiakker 

De Meent 26 0493-320248 

Elektro Vogels 
Industrieterrein nr. 2298 
Kanaaldijk Zuid-Oost 96 
5705 BE HELMOND 
Postbus 333 
5700 AH HELMOND 
T. 0492-507550 
F. 0492-507551 
info@elektrovogels.nl 

De ideale 
combinatie 

Systeemplafonds Helmond 
Industrieterrein nr. 2298 
Kanaaldijk Zuid-Oost 96 
5705 BE HELMOND 
Postbus 333 
5700 AH HELMOND 
T. 0492-507560 
F. 0492-507561 
info@elektrovogels.nl 

systeem · 1 
plafonds 

www. fhtpers 1ucht.n1 
Tel_efoon 0493 - 35 46 33 Fax 0493 - 35 46 31 

Slagerij 'llan (jocli 
Afartinetstraat 22 

5 7 51 '1(1( 'D'E'll!l('J{'E 
'I. 0493-:312385 
:r. 0493 -321 7 30 

We lû66en de smaak te pa(kgn 

Recycling van Oude Metalen & Elektronica 
Fabriekstraat 33a Deurne 

Gratis bij u thuis opgehaald 

Charles 
06-40782777 / b.g.g. 0493-321072 

TAXI VAN DEN BERG 
Vooral uw: 
Ziekenvervoer 
Groepsvervoer 
Rolstoelvervoer 
Minibus (max. 20 pers.) 

Liesselseweg 186, 5753 PP DEURNE 0493-311020 

. 
' 
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1966 Jan III 1967 Harry I 1968 Pierre I 1972 Gijs I 
1959 Jan I Brüggen-wirth 

(t 2004) 
1960 Hein I Smeets (t2004) 
1961 Hein I Smeets (t2004) 
1962 Jan II Verhaegh (t1994) 
1963 Ad I v.d. Linden 

(t 1998) 
- 1964 Martien I Verdonschot 

1965 Frans I v.d. Kerkhof 
(t1996) 

1966 Jan III Hendriks 
1974 Willy I 1975 Frits I 1977 Ton J.. 1978 Bert I 1979 Toon I (t 1994) 

1967 Harry I Kuypers 
1968 Pierre 1 Keeren (tl 995) 
1969 Jan IV Lichteveld 

1970 Leo I Verhees (t 2001) 
1971 Neel 1 Cor Keeren 
1972 Gijs I v.d. Broek 

(t 1991) 
1973 Theo I van Baars 
1974 Willy I Hoebergen 

1984Jan V 1985 Wim JIJ 1986TiesI 
1975 Frits I Hurkmans 

(t 1978) 

~ 
1976 Charles I van Goch 

:;_ l(.> " 
1977 Ton I Markhorst 

~ 
1978 Bert I v.d. Broek 
1979Toon I Hölskens 
1980Wim I van Midden 

1981 Pietl van Bree 
1982 Huub I van Kessel 
1983 Wim II Kivits 

t 1984 JanV van Driel (t 2005) 
1987 Jan VI 1988 Arjan I 1991 Leon I 1992Jo I 1993 Wim IV 1985 Wim III van de Mor-tel 

1986 Ties I Verbaarschot 
1987 Jan VI Hoeben 
1988 Arjan I Ah out 
1989 Marcel I van Nunen 
1990 Ad II v.d. Mortel 
1991 Leon I van Osch 

1992Jo I Verheijen 
1993 Wim IV Berkers (t 2005) 
1994 Jan VII Welten 

1994 Jan VII 1995 Kees I 1996 Michiel I 1999 Raoul I 2000 Uon II 
1995 Kees I Brood 

--~ 

1996 Michiel I Dankers 
1997 Christ I Manders 
1998 Ad III Welten 
1999 Raoul I Kivits 
2000 Lèon II Verdonschot 
2001 Twan I van Doorne 
2002Johan I Verhaegh 

2003 Stephan I Nies 
2004 Peter .I van Deursen 
2005 Frank I Trienekens 

2001 Ti11an I 2002 Johan I 2003 Stephan I 2006 Frans II 2006 Frans II van den Broek ~ 
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Verhuur transportcontainers 2 t/m 30 m3 

Verhuur opslagcontainers 
Autokraan verhuur 
Vervoer van steigermateriaal 
Levering metsel-, beton-, vloerzand etc. 
Levering potgrond, tuinturf, etc. 

Schutsboom 42 5751 JB DEURNE T. 0493-312929 F. 0493-326641 

Vrecom computerhuis: Derpsestraat 39 0493-351500 
E-mail: 'info@Vrecom.nl 

·' / 

~ ,/ 
' ; / 

< 
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Autobedrijf 

DE WIT 
Uw adres voor al uw onderhoudswerkzaamheden : 

APK Keuringen - Schaderegelingen -
Verkoop gebruikte en nieuwe auto's. 

Langstraat 140, 5754 PB DEURNE T. 0493-312939 F. 311752 

T: 
F: 
G: 

Leembaan 52 1: 
5753 CV DEURNE E: 

v.o.f. Timmerbedrijf van den Heuvel 
interieurbouw en carrosserie-inrichting 

Willie van den Heuvel 
+31 (0)493-317815 
+31 (0)4 3-320961 
+31 (0)6-20151400 
www.timmerbedrijfvanden euvel.nl 
info@timmerbedrijfvandenheu el.nl 

Catering van P haw? 
(Sorry, maar met ca 

ete·n wij er zélf tink op los ... ) 
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Ga nooit he n Zonder-te-groeten · 
De steek in de treurwilgen? 

Dacht het niet ... 
Ik neem wel afscheid van CS De 
Peelstrekels en hang de steek in de 
wilgen maar zeker niet in een 
treurwilg. Daarvoor is de tijd die 
achter me ligt veel te mooi geweest. 
Natuurlijk waren er minder leuke 
zaken, leuke zaken maar vooral 
heel veel leuke zaken en die blijven 
het langst hangen. 

Het was op een donderdagavond 
in 1990 in café In den Sleutel waar 
een bestuursdelegatie van de Peel
strekels van een tweetal nieuwe 
leden van de RvE alles wilde 
weten alvorens hen tot de Peel
strekels toe te laten; een van deze 
nieuwe leden was ikzelf. In deze 
delegatie zaten b.a. Tie 
Verbaarscliot,Jan Rakels. Gerard 
Geurts, Marcel van _ unen en Ad 
van de Mortel. Illu ·tere namen uit 
hetur.l:deden..:l(an.d..e P~el .tr ek _. 
Mijn eerste Prins waarmee ik te 
maken kreeg was Prins Leon I ( 

sch ) en volgens mij ook de 
laatste Prins tijdens een onthulling 
in die grote kop gemaakt papter
maché. 

Vorst 
In het jaar 1991 vierden we ook 
het 33-jarig bestaan van de Peel
strekels. Destijds een heel andere 
opzet dan de viering van het -H
jarig bestaan.Tijdens het informeel 
afScheid van Prins Leon I, met het 
vermaarde en beruchte Sinterklaa -
en zwarte Pieten optreden, vroeg 
toenmalig \'OOrzitter Geerd Jansen 
of ik inceres e had om het 
Vorstschap op me te nemen als 
opvolger van orst Gerard Geurts. 
Het gevol~ -an miJn ja-zeggen 
tegen het\. " · hap was dat ik 10 
jaar Vorst nn de Pedstrekels mocht . 
zijn. Je weet Je eigen netwerk op te 
bouwen met coma..:ten naar bijv. 
de HosbengeL, de horeca, overige 
carnavalsveR. !!"In-en. familieleden 
van de Prim en 'en de Prinsessen. 

Voor je het weet kent zowat hee 
Deurne je en kweek je een hele 
boel zelfvertrouwen om het 
Vorstschap op een voor jou zo b st 
mogelijke manier in te vullen. 

Ronde tafel 
De contacten als Vorst met alle 
Prinsen en Prinsessen verliepen p 
een prettige manier. Natuurlijk 
verloopt niet alles voor de volle 
100 procent, maar bij tegenslage , 
waarvan we poogden om het 
'kerkvolk' hiervan niets te laten 
merken, probeerden we er altijd üt 
te komen. Ook de contacten me 
de Bestuursleden en de Leden va 1 

de RvE verliepen uiterst plezieri ; 
voor de intimi: denk maar eens a n 
die ronde tafel, links achter in de 
hoek van de foyer in Vierspan 
tijdens een Boerenbruiloft, waar e 
toe11- aanwezige Peelstrekels lietc1 
zien behoorlijk te kunnen drink 
zonder beschonken te worden. 
Gezelligheid ten top. 

Overdracht 
Dan komt het moment om het 
Vorstschap aan een ander over te 
dragen. En bij het afscheid als Vor ·t 
een schitterend afscheidscadeau ÎI 
de vorm van een herinner
ingsspiegel mogen ontvangen als 
teken van waardering. De jaren 
daarna mocht ik in het bestuur 
plaatsnemen en vanuit die hoek 
proberen de zaken op te zetten e 
te regelen. In mijn laatste jaar was 
ik samen met Frank Trienekens e 
Peter van Deursen medeverantw 
ordelijk voor het opzetten van de 
activiteiten omtrent de tent 
oftewel onze"l?eelstrekeLDrome' . 

Niet verloren 
En dan neemje de beslissing om 
de Peel trekels en hun carnavalsac 
uviteicen gedag te zeggen na 15 
jaar. Hee i "·elletjes geweest en " 
absoluuc niec coc de va ce im·entar s 
van de Peelstrekel behoren. 
Anderen mogen nu de spreekwo
ordelijke kar trekken en ga ik, stil 
lerjes, lekker vanuit een hoekje d 
zaken zitten volgen. Maar verlore.t 
voor de Peelstrekels ben ik niet: ik 
blijf nog een aantal activiteiten 
doen voor de cie. Tent, maar niet 
meer in het pak. 

Ik w il dan ook iedereen die met 
mij heeft samengewerkc, in welke 
\'Orm dan ook, hartelijk danken 
voor 15 machtige jaren. 
En ik wil gaarne afsluiten met de 
woorden waarmee ik ook tijdens 
het informele a cheid afslOot: ik 
ben en blijf een Peel trekeL 

Het gaat u allen goed, 

Hans van Bommel 

Alle dagen carnevalsverm 

Jeroen Ennega 
zwaait af 
Na 12 jaar en 13 prinsen is 
het mooi geweest, althans 
voor mij.Van een volle 
Vierspan waar ik in 1994 
de eerste keer het podium 
opging tot een volle tent in 
2006 waar ik voor de laat
ste maal het podium 
afging.Voor mij is de 
carnavalscirkel rond. Het is 
een mooie carrière 
geweest. Begonnen als 
raadslid, geëindigd als 
secretaris en op het 
moment dat u dit leest 
waarschijnlijk vieze-voor
zitter bij het Rèèspul. 
Op hoogtepunt stoppen 
Op je hoogtepunt moetje 
stoppen zegt men altijd.Als 
ik terug kijk klopt dat ook. 
De afgelopen ~2 jaar waren 
één groot hoogtepunt voor 
mij en mijn gezin. Natuur
lijk kost het veel tijd, maar 
dat is het dubbel en dwars 
waard. Ik zou pagina's vol 
kunnen schrijven over alles 
wat carnaval in zich heeft, 
zowel voor als achter de 
schermen. Maar, dan zou ik 
per definitie mensen te 
kort doen. U ziet vaak 
alleen de "zwarte pakken", 
echter zij zijn slechts het 
töpje van de ijsberg. Talloze 
vrijwilligers dragen ook 
hun steenzje bij om carna
val tot een succes te 
maken. 

Vandaar: iedereen bedankt 
voor de afgelopen en de 
komende jaren! 

Alaaf. 

ak met o.a. op: 

avond Kommer & Kwijl 

Zaterda middag Sleutelafhalen 

/'__/ Zondagmidda Feest rond de optocht 

aandag Rozenmóndeg 

Iedereen een P tdeksels fijn carnaval! 

Eetcafé De Potdeksel Markt 4 Deu \ne, 0493-313 260 

Jeroen van Lierop, 
ex-vorst 
Voor één keer ... 
Met heel veel enthousiasme begint 
carnaval 2006. Een prins en prinses 
die er veel zin in hebben en een 
Vorst die er tegenaan wil gaan. Voor 
de komende jaren is dat op dat 
moment de bedoeling. Ik had abso
luut een einddatum in mijn hoofd 
maar dat die al zo dichtbij zou 
zijn ... 

Frans kom maar met de laatste 
letter. Zo begint op 11 november 
het prinsenjaar voor Frans en 
Marie-José. Na definitief afscheid 
te hebben genomen van de Vier
span zwaait een nieuwe prins de 
scepter over het Peelstrekelrijk. 
Voor mij het einde van stiekem 
doen want dat was niet altijd 
eenvoudig. Zeker niet toen 
mensen zeker wisten wie de Prins 
zou worden. Ik kan me die onthul-, 
ling nog als de dag van gister 
herinneren. Rustig praten was er 
door alle spanning echt niet bij en 
in een volle en gezellige Vierspan 
wordt tot laat in de avond feest 
gevierd. 

Zo begint e.en mooie tijd met 
allerlei gedenkwaardige momen
ten. Laat ik het hebben over die 
momenten dat er niet zoveel 
mensen bij waren. Dat Prins, Prin
ses en Vorst voor de gesloten deur 
van de shoarmazaak stonden. Dat 
we Prins Tanja hebben ontmoet. 
Nee het is geen schrijfVout, het 
was Prins Tanja en er mag gekust • 
wörden.Tijdens het foto's maken 
voor het Eindhovens Dagblad en 
de videoclip voor Omroep Brabant 
komen we haar tegen. Of het 
schoolbezoek tussendoor aan de 
Hasselbraam waar we verteld 
hebben over carnavalvieren en de 
bekendmaking van de Jeugdprins 
en prinses van de Sint Willibror
dusschool. Iedereen wacht daar op 
"De Kus" tussen de jeugdprins en 
prinses. 

En is het u opgevallen dat een 
aantal mensen die de optocht 
stond te bezichtigen wel heel veel 
extra snoep kregen? Tijdens het 
scholenbezoek hebben we het 
signaal verklapt, het signaal om 
extra snoep te krijgen en ik moet 
zeggen, ook ik had niet verwacht 
dat er zoveel kinderen, en volwas
senen, dit signaal over zouden 
nemen. Wat een feest langs de 
optocht en wat een gezelligheid. 

Gezelligheid die een carnavalsvere
niging onderling bindt. Onderlinge 
sfeer die gemaakt wordt door die 
mannen in die zwarte pakken. 
Mannen en hun partners waar wel 
eens raar naar gekeken wordt die 
toch een hele hechte band met 
elkaar hebben. Want weet u waar 
wij vrijdagmorgen voor carnaval 
om 10.00 uur waren? Bij van de 
Putten voor hetjeugdcarnaval met 
de basisschool van de Heiakker. 
Weet u waar we carnavalszondag
morgen om 10.00 uur waren? In 
de kerk van de Zeilberg om samen 
met de Pottenbakkers en Pastoor 
Janssen een heilige mis bij te 
wonen.Weet u het wel voor carna
valsmaandagmorgen om 10.00 
uur? In Someren om een reserve
raadslid op te halen. En op dins
dagmorgen om 10.00 stonden we 
al weer bijna gereed voor het 
Ukkepukkenbal in Het Vervolg. 

Ik zeg dit omdat het de groep 
tekent die de raad en bestuur van 

de Peelstrekels is. Ze zijn er altijd 
allemaal, het maakt ze niet uit! Ze 
gaan er iedere keer weer voor en 
verzetten bergen werk. En ik geef 
het u te doen hoor, op deze manier 
carnaval vieren.· 

Het meest bijzondere moment 
carnaval 2006 is toch een heel 
persoonlijk moment. H:et brengen 
van de krant bij onze burgemeester 
en zijn vrouw.Waar ineens een 
kans voorbij kwam die ik niet kon 
laten liggen. Met in mijn achter
hoofd de consequenties van mijn 
keuze solliciteer ik als bestu urs
ondersteuner bij de gemeente 
,Deu_rne. En sta ik op zaterdag met 
de galavoud als een dweil te 
presenteren. Is dit mijn eerste en 
laatste Gala-avond als Vorst van de 
Peelstrekels. Wil ik dit wel missen? 
Hoe gaan mensen reageren? Heel 
weinig mensen waren op dat 
'moment op de hoogte van de 
ontwikkelingen en maandagavond 
voor de carnavalsdagen is het 
dµid elijk. Dit is mijn eerste en mijn 
enige carnaval als Vorst van de 
Peelstrekels. 

Dit woordje is daarmee niet alleen 
een terugblik op mijn eerste jaar als 
Vorst. Het is direct ook een terug
blik op mijn tijd bij de Peelstrekels. 
Ik moet zeggen een geweldige tijd 
met Prins Peter en Prinses Connie, 
met Prins Frank en Prinses Ellen 
en heel bijzonder als Vorst met 
Prins Frans II en prinses Marie
José. Met hun kinderen Imre en 
Hidde en de naaste familie. Wat 
hebben we, Raad van Elf, bestuur, 
partners en iedereen die carnaval 
een warm hart toedraagt, genoten 
van alles wat er is gebeurd. En wat 
heb ik genoten van het samen 
carnaval vieren, van de lol die we 
met elkaar gehad hebben en de 
sfeer die er binnen de Peelstrekels 
hangt. 

Ik ga afscheid nemen als Vorst van 
de Peelstrekels en neemt u van mij 
aan, dat doe ik met een lach en een 
traan 

ZWART GAT ONTDEKT 
DEURNE - In Deurne is 
een zwart gat ontdekt. 
Fotograaf Frits Lits wist 
het ding - tjokvol anti-
materie - te fotografe

' ndsdien 
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Mies Sleegers Music Services 

Geluid- en 
lichtfaciliteiten 

voor o.a. 

- Live· muziek 
- Presentaties 

- Broadcasting 

Ok mi carnaval VAN RIJSSEL 
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bouw ·bY deurne 

d e 
Deurne - Stationsstraat 26, 0493-312297 

Gemert- Kerkstraat 13, 0493-361461 
Asten - Emmastraat 4, 0493-695141 

MARK BOERE 

• 

1 In- en verkoop - reparatie -
onderhoud - APK-keuring 

Laurens Costerstraat 10 
5753 AM Deurne 

" 0493-321556 

Helmondseweg 46, 5751 GE DEURNE 
0493-316947 

" 

Houten 
Speeltoestellen 

*schommels 
*klim torentjes 
*zandbakken 
*speelhuisjes 
*blok;hutjes 
*glijbanen 

"'09etU" 
. "'aa-c•erll 

Uw adres voor: 
Complete badkamer, wand- en 

vloertegels, installatiewerk-, dak- en 
cv-installatiewerkzaamheden 

Gerard Bilderstraat 7 DEURNE 
Hemelrijkseweg 18 - Deurne - T. 0493 39 99 15 

www.aldenzee-verbaarschot.nl 

Houtverwerk.Ind. Fransen BV IF 
Grote Bottel 7a,Deurne 
tel.: 0493-326070 
www.fransen-deurne.nl 

T. 0493 - 310203 F. 310633 
www.sanitairdeurne.nl 

Stationsstraat 76 
5751 ']-(ÇJ 'Deurne 
rT. 0493-312423 

'Restaurant - Zaa( "'Den Verau(den ']-(e(m" 
Voor zowe( vergaderingen, koffietajefs, diners, warm en/of koud buffet (ook voor 6q u thuis), 

receyties, feestavonden, of een arrangement voor een onvergetef ijke brui(eft. 

Vraag gehee( vrijbf ijvend onze jo(der aan: 
uw gastvrouw en gastheer xifri en 'Frans 'Kenens 

'Keuken ayen: 
Woensda8 t/m zondag 16.30 u-21.3ó u. 

'F. 0493-693882 
www.denver8u(denfie(m. n( . 

'Maanda8 &' dinsda8 8esfoten, m.u.v. de Jeestdaeen. 
(~ndere tijden mo8e(ijk., uits(uitend ay afsyraak) 
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Raad van Zaad - 100°/o m é list garantie! 
Het cliché verhaaltje van "het 
begon met een geintje" gaat ook bij 
ons op. In de loop der jaren zijn we 
steeds groter geworden en vonden 
het gezellig om met z'n allen carna
val te vieren. Maar in tegenstelling 
tot andere jaren was carnaval 2006 
voor de Raad van Zaad compleet 
anders. De feestvreugde was net zo 
als andere jaren al meteen vanaf 
het begin en zelfs nog beter dan we 
gehoopt hadden. Maar achter de 
schermen is wel her een en ander 
aangepast. Dit jaar wilde we meer 
op de voorgrond komen. We wildne 
laten zien dat we er zijn. We zorg
den dus dat we bij elk denkbaar 
evenement rondom de carnaval 
aanwezig waren. Van de prins 
onthulling tot de boerenbruiloft, we 
lieten ons zien. Ons motto werd 

tm ook: 100% meéfist garantie! 

In voor ande jaren liepen we met 
onze "club" achter de prin van de 
Rosenmondeg a n en leverden elk 
jaar ook onze eigen prins. Rosen
mondeg had dus eigenlijk 2 prinsen. 
Een officiële en een onofficiële die 
wij aanleverden. 
Vorig jaar begon het aanleveren 
van onofficiële prin en een beetj e 
de spuigaten uit te lopen. Er 
kwamen te veel prin .:nop de bar te 
staan, en dat wa ' , 1r niemand 
interessant. NiemanJ zit te wachten 
op het huldigen '~in _ men en. 
Als elke vriendencl b zijn i_,, n 
prins zou aanleveren. da zou r O\ er 
3 jaar een huldiging zijn van 
misschien '· d lil prin ..:n. amen 
met de cummi · ie Ro ·enmondc.:g 

Bron welt op 

een aantal vergaderingen was di 
allemaal goed opgelost en krege 
wij ook steeds meer touwtjes in 
handen. De presentatie van de 
carnavalsmaandag lag nu ook de Is 
in handen van de RvZ. Dit zorgd 
er ook meteen voor dat we voor 
een wat serieuzere werden aang -
zien, en dat is nu net wat we wild n. 

Die carnavalsmaandag werd er e n 
om niet te vergeten. 's Morgens z t 
de feer er al goed in. In Hotel 
Resort Stationview verzamelde 
iedereen om er daarna een super 
dag van te maken. De cameracre 
van het Eindhovens Dagblad wa 
te plekke om eens te filmen wat 
echt carnaval vieren was. Op de 
marlet werd de nieuwe prins voo 
die dag onfüuld.Dit jaar was het 
Iwan van Bussel van onze eigen 
Residentie Beekman & Beekm 
Hierna volgde een kroegentocht 
lang de Markt van Deurne. De 
achterban was in jaren niet zo gr 
geweest al nu. De café waren t 
de.nok toe gevuld met enthousia te 
carnavalsvierders. Zo hoort carn -
val te zijn. En ook voor deze da 
was ons motto yan toepassing! 

Maar er was meer. We wilden oo 
laten zien dat we buiten carnaval 
om een club hadden die een feest e 
kan geH:n. Dadrom organi eerde 
we dit jaar een ven 1 •lg •p n. 
"Eind Vasten Bal". Dit fee t 

hebben we vorig jaar in het leven 
_eroepen om nog een keer het 

. r .. : ·ai gevoel terug te halen. 
laar ; · · : 1r wilden we de tent 

heh!maal \C. hebben. Vorig jaar 
hadden '' e Li en. en binnen 
gekregen. maar ditj& 1r wilde we 
het eigenlijk \erdu 1 n. A. 
tijdens de carna' al dagen begon-

Sloop Deurnese Kiosk 

nen we met de kaartverkoop en het 
promoten van ons feestje. We stel
den een limiet van 250 bezoekers. 
Nadat de kaartverkoop een·week 
aan de gang was hebben we beslo
ten om dit te verhogen naar 300. Dit 
was ook de maximale bezetting van 
Stationszicht. Voor de kaartverkoop 
hoopten dat we er 200 vari de 250 
verkocht konden krijgen, maar 
eenmaal drie weken later moesten 
we mensen al teleurstellen omdat 
alle kaarten op waren. Dit was 
natuurlijk sneu voor die mensen, 
maar fantastisch voor ons. 
Dankzij een aantal sponsoren was 
het voor ons mogelij_k om er een 
superavond van te maken. Nadat de 
hockeyclub het podium had betre
den was het compli::et gekkenhuis. 
Toen eenmaal Deqnie Christiaan 
zijn kneiter-hits ten gehore liet 
komen werd de hele tent afgebro
ken. Ook dit werd een feest om niet 
meer te vergeten en waar nog lang 
over gesproken werd. 

Carnaval 2006 was voor de Raad 
van Zaad dus een enorm succes. We 
kijken er met veel plezier op terug. 
Dit smaakte natuudijk naar meer 
en zorgde er voor dat de denkma
chine voor carnaval 2007 in volle 
toeren werd gezet. Dit jaar willen 
we natuurlijk dat de carnavalsmaan
dag nog beter wordt, en leggen we 
de lat voor het Eind Vasten Bal nog 
een beetje hoger. We streven er ook 
dit jaar naar om er een nog groter 
feest van te kunnen maken met z'n 
allen. 

Dus de Raad van Zaad staat ook 
voor 2007 met 100% Meé fist garan
tie voor u klaar. Alaaf. 

u definitief 

Van een onzer verslaggevers 

DEURNE - De kogel is door de 
kerk: de kiosk op de Deurnese 
Markt gaat definitief tegen de 
vlakte. Een bron binnen de 
Pee/strekels en vertrouwensper
soon van Prins Hein II, de wetti
ge en enige gezagdrager in Deur
ne, heeft dit laten weten door te 
lekken uit de raad van Elf. 

Met de voeten op de toog van 
een plaatselijk etablissement -
waar hij zichtbaar kind aan huis 

was - heftig boerend en winden 
latend stond hij ons onder het 
duistere lamplicht te woord. 
"Jahahaaaa! 't Gaat er dan toch 
van komen!" sprak de geheel in 
het zwart gestoken en van een 
olijke drankneus voorziene 

· hoogwaardigheidsbekleder. Om 
het verhaal nog extra kracht bij 
te zetten onderstreepte hij het 
met een bevestigende boer. 
"Jahahaaaaa!, 't ding gi op de 
schup!" Juichte hij en van louter 

plezier begon hij roeibewegin
gen te maken. Dat had hij beter 
niet kunnen doen, want hier
door viel hij van de gammele 
barkruk en terstond op de 
smoezelige cafévloer in slaap. 
Het laatste dat we van onze 
bron vernomen was een zacht, 
nauwelijks hoorbaar, gemompel. 
We meenden hierin enige stro
fen van het onvolprezen lied 
D'n Peelstrikkel te 
herkennen ... ". 
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bp 
Thijsseh ·iri 
Vlierden 

Benzinestation 
Servicepunt postkantoor 
Carwash 

Aan de weg van Deurne· naar Aste_n 

Vlierdenseweg 232 - Vlierden 

PARTY ARTIKELEN 

Verhuur van: 
Tafels, stoelen, 

Serviesgoed, statafels, 
Parasols, koffiezetapparatuur, 

Verlichting en chemische toiletten 

Partytenten in diverse a(metingen en uitvoeringen, evt. met vloer en verwarming. 

Fabriekstraat 34, 5753 AH DEURNE 04~3-316381 

ilips 

". 1-' 

Tele 
Leon: 06 - 109 302 35 Tjeu: 06 - 516 547 60 Thuis: 0493 -· 31 38 31 

Kààndege dees tweije ók verzekere 
mi carnaval? 

Vrehil assurantiekantoor: verzekeringen, financiering & hypotheken 
Derpsestraat 39, 0493-351500 

Cafetaria 

't Jiaduct 

Verse friet! 
Uit eigen keuken 

Niet alleen hét adres vöor 
verse friet en snacks, 
maar ook voor: 
Bittergarnituren 
Koude schotels 
IJs 
Gehaktballen 
Nasi- en bamischotels 
Frisdranken 
Uw specifieke wensen 

Milhezerweg 17A, 5752 BA DEURNE()4.93-315265 
Geopend van 12.00 tot 21.00 uur, 's maandags gesloten. 

MARRES OPTIEK 
Brillen ·en contactlenzen 

Stationsstraat 3a 
5757 HA DEURNE 

0493-312895 

>• 

~~ 
BOÉREBROÉLOFSKLEIER 

&KOSTUUMS 
BAARLOSESTRAAT 128 

5923 AP VENLO-BLIËRICK 

T. (077) 3230820 Privé 
F. (077) 3230821 (077) 3823704 

E-mail JOSEDUCKERS@PLANET.Nl 
Internet WWW.JOSEDUCKERS.Nl 

VOOR DAMES & HEREN 

Munckhof Deurne 
Leembaan 13, 0493-313922 

5753 CW DEURNE 

Uw adres voor onderdelen / 
materialen, tractoren 

D eutz-Fahr en andere merken. 

V-snaren 
Kogellagers 

Bouten & Moeren 
0 -Ringen 

Tractoronderdelen 
Oliekeeringen 

Oliefilters 
Slangen 

Hydr. Slangen 
Slangklemmen 

Zalen 
Van Bussel 

St. joz ef straat 77 
5 753 AS Deurne 
Tel 0493-313117 

Tel privé 0493-314136 

Internet: 
u·ww.go.to./zalenvanbussel 

Nancy van Lieshout 
Kerkstraat 1 a 
5751 BG DEURNE 
0493-313254 

···J~f:ii L~ &I 
Wotten in onvergankelijke tij{ 

W\VW.berkersbouvv.nl 
HENDRIK MESDAGSTRAAT 6 DEURNE TEL 0493 - 354727 

BLASIUSSTRAA:T 15 DEUR. 'E 

1 TEL. 0493 319891 1 ........__.. 
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Jilié vinden het gezel 
te blikken op onze Onechte rouwerij 
van 2006. Jtánt wederom is het genie
ten als we alles nog eens de revue laten 
passeren. Deze gebeurtenis is toch één 
van de vele hoogtepunten uit ons leven. 
Jilié gingen in eerste instantie uit van . 
twee dagen: ondertrouw en de boeren- 1 

bruiloft zelf. Maar we werden diverse 
keren verrast met allerlei activiteiten 
rondom de bruiloft die dit feest meer 
dan compleet maakte. 

Het begon allemaal met verschil
lende gezellige vergaderingen die 
nodig waren om er een compleet 
feest van te maken. Daarna volgde 
een moeilijke tijd om alles geheim 
te houden, wat bij de vrienden
club helaas niet geheel gelukt was. 
We gingen ons boerenpekske 
passen en in het geheim werden er 
foto's gemaakt. Daarna werden 
onze kinderen ingelicht, die zeer 
verbaasd reageerden. 

Ondertrouw 

Toen was het dan zover, de onder
trouw. Een beetje met spanning 
wat er allemaal op je af komt 
betraden we de zaal. Maar het ijs 
was snel gebroken en. er volgde 
een sfeervolle nµddag. Eerst het 
officiële gedeelte in het Gerardus
fiuis, daarna nog bij ons thuis 
doorgaan tot in de late uurtjes met 
vele genodigden. Dit zou nog 

, vaak herhaald worden. Vervolgens 
~ was er een bezoek aan de receptie 
va rins en een leuke Klotge-
mulavond. 

Boerenleven 
• q 

bezoek aan het boerenleven, voor
afgegaan door een lunch bij 
Reizende Man, met famili , 
onechte familie, vrienden en 
comrmss1e. Dit bezoek g · g 
gepaard met o.a. eieren rape , 
koeienmelken, kalfjes de fl s 
geven, een vermanende toespra~ 
van de pastoor en vele borrels mr t 
afsluitend een diner bij 1e 
Chinees, kortom een grandio ~ e 

dag. Toen volgde een gezelli~e 

gala-avond. Daarna de vrijgeze~
lenavond met onze vrienden cif e 
een beetje moeizaam begon malr 
uiteindelijk een onvergetelij e 
avond werd. Er werden diver e 
cafés bezocht, Aaltje als bruid -
gom en Toon als bruid, voor o s 
weer een heel andere ervarin 
Steeds weer opnieuw een aanko -

Bekendmaking 
Boerenbruidspaar 2007 

Zondag 28 januari 
om 14.00 uur in 

Het Vervolg I 
" · ptree· Gratis e . .. 

On &Aaltje . · 

diging, steeds een ander podium, 
een feest tot in de late uurtjes. 
Daarna een grandioos optreden 
tijdens de optocht, waar wel heel 
veel promotie gemaakt werd voor 
de bruiloft. Aaltje met een stand
in en Toon in een andere hoeda- . 
nigheid. 

De Brulluft 

Toen volgde carnavalsdinsdag, de 
dag waar het uiteindelijk allemaal 
om draait, de bruiloft zelf. 's 
Morg'ens-al r eg eeh bijeenkomst 
bij huize Berkers met koffie en 
een niet te versmaden borrel. Er 
werden cadeaus overhandigd en 
de hele 'boerenfarllilie' werd op 
foto vastgelegd. In optocht 
vertrokken we vervolgens naar het 
Gerardushuis waar verschillende 
geweldige optredens werden 
gehouden door de onechte fami
lie, broer en zwager Peter en de 
vrienden plus een bezoek van .de 
prins met gevolg. Daarna een 
barre tocht naar de feesttent, een 
sneeuwstorm 
trotserend 
onder het 
genot van een 
borrel, bij de 
feesttent wach
ten op de brui
degom. Na het 
overhandigen 
van de 
gevraagde 
spullen, ging 
het dan einde
lijk gebeuren. 
Enkele bezwa-

ren werden weggepoetst en na het 
optreden van André Rieu, de 
Nötjes en Ma Flodder was het tijd 
voor de lang verwachte huwelijk;s
voltrekking. Er volgde een drukke 
receptie en een geweldig feest wat 
helaas te kort duurde, na een 
smaakvolle boerenmaalfijd werd 
het feest voortgezet in de residen
tie op de markt. Na de popver
branding werd wederom afgeslo
ten bij ons thuis en konqen we 
voldaan terug zien op deze gewel
dige dag.'s 

Nog niet afgelopen 

Woensdags werd het feest nog 
even dunnetjes overgedaan met 
haringhappen. Ook hadden we 
nog een belofte in te vullen. Voor
afgaand aan het feest werden onze 

· ramen gelapt door Leon, geholpen 
onze beide onechte moeders. 
Onechte oma Sjaantje zorgde 
daarbij voor streuf. Daar tegenover 
stond dat Aaltje na de carnaval 
Leon dansles zouden geven. Dit 
vond plaats bij dansschool 
Manders gevolgd door het uitzoe
ken van de foto's bij Jozef 
Hendriks en een etentje ter afslui
ting. De evaluatie bij oma Dorre 
en foto's kijken bij Frank en José 
waren gezellige onderonsjes rnet 
de boerenfamilie. Met de commis
sie hebben we deze geweldige tijd 
afgesloten met een kritj.sche noot 
i. v.m het komende jaar. 

Bedankt 

Graag willen wij nogmaals alle 
mensen bedanken, die op welke 
wijze dan ook, dit allemaal voor 
ons geregeld hebben. Wij wensen 
het nieuwe bruidspaar net zo'n 
geweldige tijd toe als wij hebben 
gehad en zullen daar zeker ons 
steentje aan bijdragen. 

Succes! 

Toon en Aalije 

BOERENBRUIDSPAREN 
DOOR DE JAREN HEEN 

Er blijkt nog eerder boerenbrulluft; 
gevierd te zijn. Exacte gegevens zijn 
echter niet helemaal duidelijk. Een 
stronk boeren.moes voqr w;ie on5 uit 
de brand helpt (red. Dé'l>eelstrekel) 

Organisatie: Den Instuif/ Den Deel 
I KPJ/M.ixed Hockeyclyub · 
1959 H. Vrnnt en Anneke Brüggen..! 
wirth 
1970 Harrie Geven en Maria Prins
sen 
1971 Geen boerenbruiloft 

, 1972 Geen boerenbruiloft 
1973 Peter Gevaert en Enny Koops 
i .97 4 Frank.Donkers en . .Pitty van 
Nnnen · 
1975 Mieke Wijnhovên en Jan v.d. 
Heijden 
1976 Gerrie Guffens enBeppieAdri
aans 
1977 Ad van Kessel eti Marriet 
Heesmans 
1978 Appie Louwers en Hannie 
Hansen 
1979 Hans van Nnnen en M,arianne 
1980 Joos.t• Martens e11;kMarion van 
de Heuvel 
1981 Jack:y Bellemakêrs en Anja 
Hendriks 
1982 Anthony Knapen en Petra 
Bloemen 
1 983 Carl Berkers en Marjon vah 
Helmond 
i 984 Anja Koppens en Pieter Verbeek 
1985 Geen boerenbruiloft 
Organisatie: K.V.0. / Commissie 
Boerenbruiloft 
1986 Dorus en Mina (Theo en Mien 
v.d. Boomen) 
1987 Nilles en Netje (Cor en Antoi
net v.q Beek) 
1988 Drieka en Teun (Teun en 
Hennie v.d. Weijer) 
1989 Hannes en Rika (Jan en Riek 
Knoops) 
1990 Rinus en Grada (.Rien en Ger 
van Mierlo) 
1991 Sjef en Leenke (Sjef en Leny 
Kuijper-s) 
1992 Dorus en Tonna (Theo en 
Tonny Aldenzee) 
1993 Drieka en Cis (Fran,s en Riek 
Thiel~n) ·· 
1994 Anna en Peiér (Piet en Anneke 
Bankers) 
199 5 Kneeltje en Thijs (Thijs en 
Corrie van Leeuwen) 
1996 Ties en Sien (Ties en Sien 
Verbaarschot) 
Commissie Boerenbruiloft 
1997 Klaas en Anna (Nico en Ans 
Schrama) 
1998 Frans en Mie (Frans en Marij 
Bierings) 
1999 Walter en Lies (Walter en Lies 
Donkers) 
2000 Kobus en Dientje (Jac en Diny 
Megens) 
2001 Dricus en Marie (Henk en 
Mieke Aarts) 
2002 Gerrit en Jantje (Ger en Janny 
Achterberg) 
2003 Nardje en Miep (Ron en Heidi 
Ossendrijver) 
2004 Peer en Anneke (Peter en Anny 
Matheij) 
2005 Tinus en Jans (Martien en 
Marianne de Wit) 
2006 Toon en Altje (Toon en Alda 
Berkers 

Dinsdagmiddag 20 februari 2007 vindt vanaf 14.00 uur in het centrum van Deurne een nieuw evenement 
plaats: het Strikkeldweilen! 

Opzet is al muziek makend aan de hand van een routekaart alle deelnemende cafés in het centrum aan te 
doen en minstens één consumptie in elk café te nuttigen op grond waarvan een stempel wordt verkregen. 
Een volle stempelkaart levert een prijs op. Elk café zal een eigen activiteit hebben zodat het daar aange
naam toeven is. 

Thema: Boeren 
Het thema voor 2007 is (mede in het kader van de boerenbruiloft die middag): boeren. Er is een prijs voor 
de categorieën: best verklede man, beste verklede vrouw en best verklede groep. Omstreeks 18.ffO uur 
worden de prijzen verdeeld in het Strikkeldome. 

We roepen jong en oud op om he.t centrum van Deurne op dinsdagmiddag gezellig te maken en mee te 
doen! 
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Swinkels Assurantiën 
• tussenpersoon voor binnen- en 

buitenlandse verzekeringsmaat

S<:happijen 

•doorlichting van bestaande verze

keringspakketten voor particulieren 

en bedrijven 

• bemiddeling bij hypotheken 

• bemiddeling bij persoonlijke leningen 

en continukredieten 

• bemiddeling bij praktijkfinancie.ringen 

• als NVA-lid onafhankelijk advies 

Swinkels Makelaardij 
• bemiddeling bij aan- en verkoop 

• 'bemiddeling bij huur en verhuur 

•beheer 

•taxaties onroerende zaken 

• onteigeningszaken 

• beleggingen 

• projectontwikkeling 

Swinkels Regiobank 
Welke spaarvorm u ook kiest. u krijgt 

altijd de beste condities en ile hoogste 

rente bij de Regiobank. Slapend rijk 

worden is geen kunst, met zo'n keur 

aan varianten van de Regiobank. 

ASSURANTIËN• MAKELAARDIJ 

Postbus 87 5750 AB Kerkstraat 17 Deurne Telefoon 0493 312468 Fax 0493 310145 

.Aanoemersbedri jf 
Gebr. van Doorne B.V. 

Dubloen 12 
5751 PX Deurne 

Tel. (0493) 31 28 16, 
Fax (0493) 31 03 87 

GSM 06 - 21 89 39 41 
aannemersbedrijf@vdoorne.nl 

www.vdoorne.nl 

Uw partner . 
in bouwzaken 

Gebr. Aldenzee 

• Puinrecycling 
··Sloopwerk 

·' •Grondwerk 
·•Loonwerk 

Deurne tel. 0493 - 313714 

Op velden en wegen kom je Aldenzee tegen 

Kerkstraat 32b 

5751 BH DEURNE 

0493-311677 ' 

VOOR AL UW VERVOER 
GESPECIALISEERD IN 

ZIEKEN- EN RQLSTOEL
VERVOER 

GECERTIFICEERD 
MET HET TAXI KEURMERK 

TAXIGOTAX 
0493·H4000 

Stadhouderweg 1, 
5751: KE DEURNE 

Piet Mondriaanstraat 16 
5753 DJ Deurne 

Telefoon (0493) 314253 
Telefax {0493) 313524 

o Winkelinterieuren 
O Projektmeubelen 
O Exclusieve timmerwerken 

natuursteen bv 

-Maa.twerk in: 

.. ·•Graniet 

~· . ' 

•Marmer 

• & Belgisch 
· Hardsteen 

Daalder 3 
5753 SZ 
DEURNE 

MErCARNAVAL 
MAG HET 

VARKEN KAPOT ••• 

Veel plezier ermee! 

NOOYEN ROOSTERS 

Fabriekstraat 12 - 5753 AH DEURNE 0493-316860 

NOOYEN: EUROPA'S GROOTSTE FABRIKANT 
VAN ROOSTERVLOEREN.VOOR VARKENSSTALLEN. 
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Fraudeurs behalen en behouden derde plaats 

Fraude bij Krantenwisseltrofee 2006 
DEURNE- Carnavalskrant De 
Peelstrekel neemt sinds het begin 
(1999) deel aan de competitie om de 
krantenwisseltrefee. Dit jaar eindigde 
De Peelstrekel als twaalf de van de 
twaalf deelnemers. Teleurgesteld? Nee! 
u-áarom niet? Nou omdat de Peelstre
kel sedert een aantal jaren buiten 
mededinging meedoet omdat men wel 
het initiatief steunt maar haar beden
kingen heeft ten aanzien van de jure
ring. Deze bedenkingen blijken niet uit 
de lucht gegrepen want in 2006 heeft 
zich een geval van fraude voorgedaan. 

Meestal is het bij fraude (bijvoor
beeld doping in de sport) zo dat 
de fraudeur van deelname wordt 
uitgesloten. De stichting Kranten
wisseltrofee Noord-Brabant is 
echter een andere mening toege
daan en toverde een opmerkelijke 
en originele oplossing uit de hoge 
hoed. Hierbij de verklarende e
mail van 24 maart 2006 (zes 
dagen na de prijsuitreiking) van 
secretaris Bert Post: 

(-)Beste carnavalsvrienden, 
Ons werd gemeld dat er in de 
jurering van de kranten in de 
categorie Krant een discutabel 
totaal voor de Jeugdkrant van 
Kuussegat was opgenomen. De 
Kuussegatters zelf hadden hun 
Jeugdkrant het maximale aantal 
punten gegeven. De jurering door 
Kuussegat had niet op die manier 
mogen worden gedaan en vooral 
niet die hoge punten gegeven 
mogen worden. Wij en andere 

deelnemers vonden dan ook dat 
e.e.a. ruikt naar belangenverstren
geling hetgeen wij uiteraard niet 
accepteren. 
Hierbij dien ik te vermelden, dat 
ik bij binnenkomst van de juryrap
porten dit wel heb geconstateerd 
en zou dit dan ook recht zetten. 
Helaas is dit door de drukte 
achterwege gebleven. Dit had dus 
niet mogen gebeuren en betreur 
dit ten zeerste. Ik wil hiervoor 
mijn verontschuldigingen aanbie
den. 

Het volgende wat nu is gedaan, is 
dat de krant van de jeugd van 
Kuussegat het gemiddelde van de 
andere gegeven punten heeft 
gekregen en daardoor is gedeclas
seerd naar de Se plaats. Deze · 
oplossing lijkt ons voor alle deel
nemers in de categorie Krant 
acceptabel. De deelnemers uit 
Kuussegat zullen separaat van 
deze wijziging in kennis worden 
gesteld. 
Ik heb de nieuwe totaallijst bijge
voegd. 

Wij hebben ons voorgenomen om 
het vo~gend jaar de controle op de 
gegeven punten extra aandacht te 
geven. 
Ik vertrouw erop dat u allen hier
mede kunt instemmen. 

met vriendelijke groet, 
Bert Post 
secretaris Stichting Krantenwissel
trofee Noord-Brabant(-) 

Toelichting 
Dit verhaal kan nog enige toelich
ting gebruiken: De Kuussegatters 
is de Veghelse carnavalsvereniging 
met een florerende jeugdtak die in 
2006 het 33-jarige bestaan vierde 
met o.a. een eigen krant. Hiermee 
namen ze uiteraard deel aan de 
wedstrijd om de Krantenwisseltro
fee Noord-Brabant. Zo was Veghel 
dus met twee kranten vertegen
woordigd. Je kunt je afvragen of 
er ook twee verschillende Veghel
se jury's waren ... 

Nepotisme 
Nu doet zich dus het feit voor dat 
de ene jury zichzelf beloond met 
het maximale puntenaantal en 
hier dus vanaf komt met... geen 
sanctie: de fraudeur wordt 
beloond voor zijn fraude. Ook de 
krant die onwaarschijnlijk hoog 
beoordeeld werd wordt beloond, 
want zij krijgt het gemiddelde van 
alle kranten (we gaan er vanuit dat 
dit gemiddelde is vastgesteld op 
basis van de oorspronkelijke 
punten ... ), een gemiddelde dat 
volgens ons niet klopt. 

Carnavaleske oplossing 

Kijk, dit is nu carnaval! Precies dat 
doen wat niet alledaags is en het 
bestuur van de stichting Kranten
wisseltrofee Noord-Brabant (De 
doelstelling van de stichting is 
volgens hun website: het bevorde
ren van de creativiteit en het 
stimuleren voor het uitbrengen 
van - car-naval periodieken - in 

Zondag 11 februari 

STRIKKELDOME 
!5.00 - 18.00 uur 

ENTREE G TIS 

geheel Noord-Brabant), verdient 
hiermee een flinke pluim voor de 
originele en carnavaleske wijze 
waarop ze deze affaire heeft afge
handeld. 
En de Kuussegatters? Dit plukten 
wij van hun website: 

Kuussegatter valt in de prijzen. 
Net als voorafgaande jaren heeft 
de krantencommissie van .e.v. De 
Kuussegatters ook dit jaar weer 
deelgenomen aan de wedstrijd 
"Krantenwisseltrofee Noord 
Brabant". En niet zonder succes, 
de Kuussegatter 2006 is namelijk 
op een zeer verdienstelijke derde 
plaats geëindigd. Afgelopen zater
dag was het volle bak in De 
Kentering te Rosmalen, vanuit 
heel Brabant waren de deelne
mende carnavalsverenigingen 
afgereisd om de spannende prijs
uitreiking voor de beste carnavals
krant van Brabant bij te wonen. 
De Kuussegatters waren als 
gebruikelijk rijkelijk vertegen
woordigd, prins Ron, z'n adju
danten en een gigantisch gevolg 
gaven de Rosmalense Kentering 
een bijna Veghels karakter. 
Zo'n veertig deelnemende vereni
gingen dongen in een drietal cate
gorieën mee naar het hoogst haal
bare in deze jaarlijkse wedstrijd. 
De Kuussegatter werd door de 
vakjury als op twee na beste 
carnavalskrant van 2006 uitgeroe
pen. Reden genoeg voor een 
feestje en daar werd dan ook 
royaal gehoor aan gegeven. Met 

een prachtige bokaal en lovende 
woorden in het jur)rrapport 
konden de Kuussegatse kranten
makers met een voldaan gevoel 
weer huiswaarts keren. 
De gemeente Veghel was afge
lopen zaterdagavond sowieso zeer 
strek vertegenwoordigd in 
Rosmalen. In de categorie Buuks
ke werd De Reigerkrant uit 
Zijtaart door de vakjury als twee
de betiteld. De publieksjury 
bestempelde de speciale jeugdcar
naval jubileumbijlage van Stads
krant Veghel als vijfde in de cate
gorie Krant. 
Tja ... 

ffé zullen doorgaan ••• 
Uiteraard zijn de Peelstrekels met 
hun krant in 2007 van de partij bij 
de strijd om de Krantenwisseltro
fee Noord-Brabant en zullen zij 
zich, ook nu weer, met evenveel 
enthousiasme, vindingrijkheid, 
maar buiten mededinging, als 
altijd zetten aan de productie van 
een flinke, eerlijke, oprechte, 
geestige, carnavaleske, informatie
ve en inventieve krant. 
De jurering van de creaties van 
onze collega's zal als altijd gebeu
ren met de positieve en ruime 
aandacht voor krant en makers die 
men van ons gewend is. Het uitge
breide commentaar, positief en 
altijd opbouwend, zal bij de jure
ring in 2007 eveneens niet ontbre
ken. Want: een initiatief als de 
Krantenwisseltrofee Noord-
Brabant is te mooi om voorbij te 
laten gaan! 
We wensen het bestuur van de 
Krantenwisseltrofee Noord
Brabant en onze collega's veel 
succes! 

Redactie De Peelstrekel 

Zondagmiddag 11 februari 2007 vindt in de Strikkeldome een grandioos nieuw evenement plaats. De Peelstrekels pakken, in nauwe 
samenwerking met Dansschool Manders, groots uit met een Deurnese variant op het alom bekende Dancing With the Stars. 

Bekende en minder bekende Deirnenaren kruipen in de huid van de professionele stijldansers. 

Zij zullen, aan de hand van echte wedstrijddanserJ van Dansschool Manders hun talent aan het publiek tonen in de Strikkeldome. 
Het onderkomen van de Peelstrekels tijdens carn~val wordt ter gelegenheid van dit evenement omgetoverd tot een heus danspaleis. 

De dansers worden beoordeeld door een vakjury maar het publiek bepaalt uiteindelijk wie zich de Deurnese Barbara de Loor mag noemen. 
Uiteraard zullen de dansparen tijdens hun optreden hartstochtelijk worden aangemoedigd door hun fans. 

De aanvang van Dancing With the Stars is 15.00 uur en omstreeks 18.00 uur worden de prijzen verdeeld. De entree is gratis. 

Voorverkoopinformatie Klotgemul, Gala-avond & Lustige Schlagerfreunde 

Klotgemul & Gala Voorverkoop 6 januari in café brasserie Het Vervolg 
Leden club van 100: 10.00 uur/ Klotgemul € 5,- /Gala-avond € 12,50 

Vrije verkoop: 11.30 uur/ Klotgemul € 10,- /Gala-avond€ 15,
Voorverkoop Lustige Schlagerfreunde vanaf 6 januari bij VVV Deurne 

Kaartjes Lustige Schlagerfreunde kosten in de voorverkoop € 8,-, aan de dag kassa € 10,-
0ok zijn de kaartjes van Klotgemul en Gala te koop tegen de vrije verkoopprijzen 

Voorverkoopinformatie Klotgemul, Gala-avond & Lustige Schlagerfreunde 
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êste ék nw r ! 
Accountancy 

Belasting, d •ies 

Bt>drijfsdd IC<; 

rbeld n Zorg 

LJB 
adviseurs en 
ffliilHIDililJf 

www.habekzeisner.nl 

Lonen en iale verzekeringswetten 

M('(fiatlon 

Juridi ch ddvies 
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· lnhqud tweede katern De Peelstrekel 2007 , ' ·. 

In het tweede katern van carnavalskrant De Pee/strekel treft 
· u weer veel fraais aan. U komt alles te weten over de 
dansmarietjes· en De Zultkoppen. Wisseling van de wacht bij 
De Hosbengels, de traditionele cartoon van Kees van Eeten, 
het PRICIE Weetblad, de Seniorenmiddag en de Carnavals
mis, die dit jaar voor de tweede keer in samenwerking met De 
Pottenbakkers wordt georganiseerd; u leest er hier alles over. 
Evenals in het eerste katern zijn er ook in dit deel weer veel 
foto's te vinden en hebben we ook wat ruimte kunnen vinden 
voor een beetje humor. Al met al redenen genoeg om een 
avondje vrij te nemen en u, gestoken in uw huispak, in uw 
makkelijkste stoel neer te vlijen en De Pee/strekel de 
aandacht te schenken die ze, zo is onze overtuiging, verdient. 

De redactie 

Polyester omsnoeringssystemen 

Polyester ladingvastzetsystemen 

Stuwkussens 

Anti-slipmatten 

Span banden 

Geyserstraat 4 5753 RP Deurne Tel. 0493-320005 Fax 0493-320115 
Kijk op www.cordstrap.net of mail ons: sales.nl@cordstrap.net 

' '\: 

Servi.ce Centr·um 
Vinken 

Schade-reparatie - ontlerhoutl 

Niet merkgebonden reparatiebedriif, 
ook voor uw trailer · 

P. Achten 
Transmissieservice 

Voltstraat 24 
57 53 RL Deurne 

Ommelsveld 17 0493-696155 

Makkelijk bereikbaar: 
A67 Eindhoven/Venlo 
500 meter vanaf afslag Asten 

Tel. 0493 - 31 09 51 
Fax 0493 - 32 24 77 

Op zoek naar een babykamer, kinderwagen, 

kleding of een kraamcadeautie groot of klein, 

es dan moet u bij Pebbles zijn. 

babYspeciaa 1zaak 
Molenlaan 1 a, 0493-3547 40 

KOPPENS ·-V.D. BROEK 
TIMMERBEDRIJF 
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"Eej"""Frans, ka nde gij 't moah_.?'' 
u",...Nou, en o " 

TIMMERBEDRIJF KOPPENS - V.D. BROEK 
VELDSTRAAT 50 - 5751 AC DEURNE 

~ 0493-351474 / 06-54375909 ~ 0493-351457 E-MAIL KOPPENSVDBROEK@TREF.NL 

Groencentrum 

t:larlnet 
Wifbert Knijnenburg 

Hanenbergweg 4a 
5753 RC DEURNE 
Tel. 0493 322088 

06 20136561 VOOR AL UW TUINPLANTEN 

HEMA DEURNE 
Op onze Digitale Direct klaar fotoservice: 

1 oo afdrukken Nu 10% korting 
120 afdrukken Nu 10% korting+ gratis vergroting 20x25 

aanbieding is alleen geldig in de Carnavalsweek in HEMA Deurne 

Timmerbedrijf Claassen Ma sta 
'f'OTt trofirin 

Carntr11ahmedaiOes 
Winm Ringoven 3 • 5753 AT Deurne 

Tel. 0493-316220 • Fax 0493-320449 
timmerbedrijfclaassen@chello.nl 

www.timmerbedrijfclaassen.nl 

&rlinlm 
Ttn-artilulm 
Rdatirgrs,;henken 
m alk graveeiwerken 

Leembaan 56 T. 0493-316051 
5753 CV DEURNE F. 0493-321531 
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D_t\NSMARIETJES 
Carnaval 2006 was wederom een 
ontzettend gezellig feest voor de 
dansmarietjes. Het begon natuurlijk 
allemaal tijdens de prinsonthulling. 
Dat is altijd het moment waarop de 
dansmarietjes hun nieuwe dans 
voor de eerste keer aan het grote 
publiek laten zien. Heel spannend 
natuurlijk zowel voor de dansma
rietjes zelf als voor hun trainster 
Anne-Mijke en voor ons als bege
leidsters. Daarna de bekendmaking 
van de prins van 2006, waarbij de 

Hoi allemaal, 

Ik ben Anouk van Deurssen en ben 
tien jaar en ik zit op de basisschool 
de Hasselbraam. Mijn hobby's zijn 
paardrijden en muziekles. Dit is 
mijn derde jaar bij de dansmarietjes. 
Ik vind het nog steeds kei leuk. En 
ik hoop dat we weer erg veel lol 
krijgen met carnaval!!!!! 

Hallo! 

Hier ben ik weer:JoyceTrienekens. 
Voor het vierde jaar ben ik weerd 
dansmarietje bij de peelstrekels. 
Nog steeds vindt ik het super om 
voor iedereen op te treden. Ik 
verheug me er weer op. En als het 
mocht bleef ik tot mijn 18de bij de 
dansmarietjes, maar dat mag niet. 
En voor de 4de keer: ik wens ieder
een een fijne carnaval en hopelijk 
komt iedereen in Deurne naar mij 
kijken, haha!!! 

Heel veel groetjes en XXX 
Joyce Trienekens 

dansmarietjes assistentie 
verlenen door het vasthoude van 
de letterbordjes met de zogena de 
naam van de prins. Prins Frans II en 
prinses Marie-Jose waren een 
gezellig prinsenpaar met af e toe 
een praatje en volop aandacht voor 
de dansmarietjes. 

Een ander hoogtepunt vo r de 
dansmarietjes is ieder jaar we r de 
gala-avond. Tijdens deze ond 
mogen de zij de optre ende 
artiesten naar het podium be elei
den (en er weer vanaf na hun ptre-

Ik ben Julia Munsters en ben 
jaar. Ik zit op basisschool Tijl ilen
spiegel. Mijn hobby's zijn ma oret
ten en dansmarietje. Dit is mijn 
tweede jaar als dansmarietje Het 
eerste jaar was reuze geze · . Ik 
hoop dat het dit jaar even leuk 
wordt. Ik wens iedereen een fijne 
carnaval. 

Alaaf, alaaf, alaaf Julia 

Carnaval, het skèmste verzetje van het joar 

den). Zij zijn er zeer trots op dat zij 
deze belangrijke taak mogen 
vervullen. Het Klotgemul was zeer · 
geslaagd. Dit keer konden de 
dansmarietjes ook een avondje 
achter in de zaal meekijken. Met 
zo'n grote feesttent is er altijd wel 
een plekje vrij om ook wat van de 
optredens mee te kunnen maken. 
En' dan zijn er nog alle andere acti
viteiten. 
Van optocht tot seniorenmiddag, 
van Ukkepukkenbal tot Boeren
bruiloft. Teveel om op te noemen. 
Voorheen zaten de dansmarietjes 

Hallo 

Peelstrekels en Peelstrekelinnekes, 
Mijn naam is Kristel Beijers. Ik zit 
in groep 8 van de St. Gerardus 
school in de Walsberg. 
Ik heb reuze veel zin in carnaval 
2007. 
Jullie toch ook??? 

Groetjes en totziens. 

Kristel 

meestal in de foyer vaq de Vierspan, 
omdat de zaal te vol was om 
makkelijk rond te ' lopen of een 
spelletje tussendoor te spelen. In die 
fantastische feesttent waren de 
dansmarietjes regelmatig te vinden, 
op zoek naar een familielid of 
vriendinnetje om even gezellig mee 
te kletsen. De tent was evengoed 
vol, maar toch was er ruimte 
genoeg over om je er vrij in te 
bewegen. 

Kortom, carnaval 2006 was weer 
een carnavalsfeest om met heel veel 

Hallo allemaal, 

Ik heb weer zin in een leuke nieu
we carnaval. Jullie ook? Ik wens 
iedereen alvast een fijn carnaval. 
Dansmarietjes doe ik nu voor het 
tweede jaar. 

Het is echt mijn hobby geworden. 
Mijn andere hobby is dwarsfluit 
spelen. Alaaf1 

Doei: Kirsten Aarts 

Toekomstmuziek 

plezier aan terug te denken, zeker 
ook voor de dansmarietjes. 

De enige wens die zij nog hebben is 
om nog vaker op te mogen treden, 
want daar zijn zij tenslotte voor. 
Maar ook daar wordt aan gewerkt! 

Verder rest ons nog om Prins Hein 
II en Prinses Gerda een heel fijne 
carnaval 2007 toe te wensen, mede 
namens onze dansmarietjes en 
Anne-Mijke. 

Groetjes van R.ian en Jacqueline. 

Hallo allemaal, 

Ik ben Naomi Verbaarschot. Ik ben 
negen jaar. Dit wordt mijn tweede 
jaar bij de dansmarietjes. Ik vind het 
kei leuk! Mijn hobby's zijn dansen 
en handballen bij De Sprint. Ik 
wens jullie een fijne carnaval toe. 

Hallo allemaal, 

Ik ben Danique Tilborghs. Ik ben 
negen jaar en zit in groep 5 bij juf 
Marga van basisschool D'n Heiak
ker. Mijn hobby's zijn gitaar spelen, 
dansen en skeeleren. Ik vind het 
heel leuk en spannend omdat dit 
mijn eerste jaar is bij de dansmariet
jes. Ik wens iedereen ·een fijne 
carnaval toe. 

Groetjes van Danique 

Hallo, 

Ik ben Rianne van der Heijden. Ik 
ben acht jaar en ik zit in groep 6. 
Mijn hobby's zijn dansen, waterpolo 
en turnen. Ik ben bij de dansmariet
jes gegaan omdat ik van dansen houd 
en mijn papa Jos zit bij de Peelstre
kels. Dus leek het mij een goed idee 
om bij de dansmarietjes te gaan. 
Maar ook vind ik het leuk om elke 
week weer nieuwe pasjes te leren. 

Groetjes van Rianne. 
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WATTSTRAAT 1 5753 RK DEURNE ' -
Tel. 0493 - 352180 Fax. 0493 - 352189E-mail:mail@spako.nl wwvi~spako.nl 

WALSBERGS BONNEFOJ. 
.Jeugdig talent ,',··- i 

Zaterdag 17 januari 

Dans, klets, playbaek en kei-leuke optredens 
Gerardushuis Walsberg 

Aanvang: 14.00 uur Entree: gratis 

1.: 

Van den Akker b.v. 
Cleaning & inspectionservices 

Dubloen 7 - 5751 PX DEURNE 

Tel. 0493-313458 
Fax 0493-317535 
' 

Site: www.akker'Cis.nl 
E-mail: info@akkmcis.nl 

DOE HET P 

Het grootste 
doe-het-zelf center 

van de regio 
(naast de boerenbondwinkelj 

Stationsstraat 122 
5751 HJ DEURNE 

0493-353300 

FOMASSA TENTEN PRESENTEERT: 

Ml TOMASSA TENTE VIERDE FIST WAR GE WILT 
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ZULTKOPPEN REIKEN 4de BIELS UIT 

Zaterdag, 17 februari 2007 
reiken De Zultkoppen de 
onderscheiding D'n Biels 2007 
uit. Dit gebeurt dit jaar voor de 
14e keer. D'n Biels geeft de 
binding aan tussen De Zultkop
pen, Hotel Stationszicht en het 
spoor. Bij een symbolische 
vertaling kan worden ge.dacht 
aan ondersteunen, dragen van 
lasten, onderdeel van een 
netwerk of het gaan in verschil
lende richtingen. Belangrijk 
voor verdere ontplooiing en niet 
te vergeten het maatschappelijk
economisch functioneren. Ook 
is er ook ruimte voor een 
"dwarsligger". 

De symbolische betekenis en enkele 
andere vastgestelde voorwaarden zijn 
voor "De Zultkoppen" van belang 
voor de keuze aan wie deze onder
scheiding wordt toegekend. f!et 
wonen binnen de grenzen van de 
gemeente Deurne 1s daarbij 
uitgangspunt. Inmiddels traditiege-

D'n Biels 2006 
Natuurlijk, antwoordde ik, toen 
Martien Keunen mij vroeg of ik ook 
wiláe komen als D'n Biels 2006, 
uitgereikt zou worden aan zijn 
vrouw Martha. En, of ik ]anny 
(mijn vrouw) ook mee wilde bren
gen, maar het moest allemaal in het 
diepste geheim, want Marha"mocht 
er vooral niets van weten. Ze zou het 
erg op prijs stellen als wij er bij 
zouden zijn dacht Martien. 

Welgemoed en voorzien van een 
nieuwe boeren kiel togen wij naar 
het café van Jozef, waar al velen, de 
meesten voorzien van een glaasje 
bier, in afwachting waren van de 
bekendmaking van D'n Biels 2006. 
Om ca. half tien ging dan Teun 
Mutsaers samen met de voorzitter 
van De Zultkoppen richting het 
spreekgestoelte. In een waas ' van 
vraagtekens werd door Teun een 
aanvang gemaakt met de bekend
making van nieuwe Biels 2006. 

Zou het een vrouw worden of een 
man, hij hield het nog lang geheim 
maar op een gegeven moment werd 
toch wel het een en ander duidelijk. 
Ik dacht nog voor mij geen vraagte
ken. Ik wist het wel dacht ik . Het 
zou Martha Keunen zijn. Ik stond 
dan ook perplex toen niet Martha 
maar Adrie van Hal de eer te buurt 
viel. Nooit had ik dat verwacht en 
het list en bedrog spelletje was dan 
voor ons grandioos geslaagd.. Ik 

1\,Jysterieus verdwenen (2004) 

trou~ vindt deze uitreiking pla ts op 
· carnavalszaterdag tussen 21.3 en 
22.00 uur in de Residentie va De 
Zultkoppen, Hotel Stationszic t. De 
heer Adrie van Hal, D'n Biels 006, 
zal de 14e Biels uitreiken. 

Op carnavalsdinsdag wordt de radi
tionele krentenmik, roggebroo met 
zult en hanenbillen wordt eser
veerd. De krentenmik wordt n dé 
Residentie aangesneden doo 
Biels 2007 en Prins Hein II v 
Peelstrekelrijk. 

Op carnavalszaterdag, ruari 
2007 bent u vanaf ca. 21.00 u ren 
op · carnavalsdinsdag vanaf 11.3 uur 
welkom. Bij "beide activiteiten ordt 
de muziek verzorgd door M ziek
moakerij Bloast Urn Op en he rije 
Tijds Orkest (VTO). De Zultk ppen 
raden u aan dit beslist eens 
maken. 

Tot ziens. 
De Zultkoppen. 

heb het ervaren als een blij van 
waardering voor het werk wat ik de 
loop van vele jaren voor het v reni
gingswerk in Deurne heb 
doen. 

Ik en mijn vrouw Janny hebb n de 
hele toestand die met deze uldi
ging gepaard ging over ons heel 
laten komen als een bijz nder 
plezierige gebeurtenis, welk wij 
niet gemakkelijk zullen ver eten. 
Ook het komende carnaval ullen 
wij er weer bij zijn, want c naval 
vieren en zeker met De Zultk ppen 
is een belevenis die je niet mag 
missen. 

Adrie van Hal 

Varken Zultkoppen ter g 
Bij het 22-jarig bestaan van De 
Zultkoppen in 2004 deed de 
PR 1 CIE het jubilerend gezelschap 
een zilveren varken cadeau. Dit 
varken ve,rdween echter op dins
dagmiddag terwijl carnavalvierend 
Deurne zich te goed deed aan 
hanebillen en krintemik. Vorig jaar 
keerde het varken, na een omzwer
ving door Deurne, terug in de 
schoot van het gezelschap waar het 
zich het meeste thuis voelt. Nog 

steeds is niet bekend wie het ken 
destijds heeft ontvoerd. 
tongen beweren dat het de 
kers zelf zijn geweest, ma r dit 
wordt in allerlei toona rden 
ontkend. Een heus mysteri dus, 
waarop De Zultkoppen blij baar · 
patent hebben. We noemen n dit 
kader de zaak van het verd enen 
wieltje van een steekwagen ... Het 
varken van De Zultkoppen is weer 
terug. 

Ere-lijst 
D'N 'BIELS 

1994: 
Cor van Laarhoven, Deurne St. Jozef

parochie 
1995: 

Martien van den Broek, 
Deurne-Centrum 

1996: 
Jo Verheijen, Deurne-Centrum 

1997: 
Jan Liebreks, Liessel 

1998: 
Geerd Jansen, Deurne-Centrum 

1999: 
Jan Maas, Neerkant 

2000: 
Jan Lichteveld, Deurne-Centrum 

2001: 
Martien Keunen, Deurne-Centrum 

2002: 
Adje Stevens - van Irsel, Deurne

Centrum 
2003: 

Geurt van Esseveldt, Helenaveen 
2004: 

Gerard Daandels, Deurne-Centrum 
2005: 

Teun Mutsaers, Deurne-Centrum 
2006: 

Adrie van Hal, Deurne-Centrum 

Het varken van · 
De Zultkoppen is 

weer terug 

Carnaval, het skèmste verzetje van het joar 

Afscheid Riek en Piet Jansen 
Na bijna 24 jaar lid te zijn geweest van De Zultkoppen gaan Riek en Piet 
De Zultkoppen te verlaten. Nagenoeg vanaf de oprichting zijn beiden lid 
geweest en hebben in al die jaren hun beste beentje voor gezet. Zeker Piet 
die vanaf 1997 de voorzittershamer hanteerde.Vooral bij de viering van het 
22-jarig bestaan heeft hij De Zultkoppen op een waardige manier over het 
voetlicht gebracht. 
Wij danken hen voor hun inzet en het vele werk dat ten behoeve van De 
Zultkoppen is verricht.Wij wensen beiden het allerbeste toe. 

Nieuwe voorzitter 

Door het vertrek van Piet Jansen 
moesten De Zultkoppen een 
nieuw:e voorzitter kiezen. In hun 
vergadering van 7 april 2006 werd 
Martien van de Kimrnenade in 
deze functie gekozen. Wij wensen 
Martien veel succes toe als voor
zitter. 

PEELSTREKELS BEDANKT!!! 

Tijdens de komende carnavalsoptocht in D,eurne zal er voor de laat
ste keer gecollecteerd worden voor Het Zorgenkind. Dit heeft het 
bestuur van de Wik in goed overleg met Carnavalsstichting de 
Peelstrekels besloten. 

Vanaf deze plaats willen wij onze dank en erkentelijkheid uitspreken 
aan de Peelstrekels, die ons gedurende 25 jaar in de gelegenheid stel
de geld in te zamelen voor Het Zorgenkind. 

Ook de mensen langs de kant die ons al die jaren steunden met hun 
gulle gaven, en niet te vergJ!ten alle collectanten, heel hartelijk dank. 
De opbrengst van al die collectes is goed besteed en geheel ten 
goede gekomen aan de doelgroep. ' 
Nogmaals reuze bedankt. 

Wij wensen iedereen een fijne carnaval toe. 

Alaaf. 

Het bestuur van de Wik. 

41 



42 

5 koopavonden per week 
AK, VOOR AL UW BJNNEN- EN BUITÈNM 

KOOP GEEN TEAK VOORDAT U BIJ TOP TEAK BENT GEWEEST! 

Dressoir 
8 lades, 4 deuren € 838," 

220x110x50 

TV eabinet 
170x50x50 € 445,-
200x50x50 € 505,-
250x50x50 € 585,· 

Kaloka 
180x220x50 
Alleen deze 

week 
van €950,
NU €895,w 

Ook in ve!e 
andere maten 
en modellen 

direct leverbaar 
met laden, 

laden aan de 
binnenkant. 

etc., etc. 

tljl, 
aken modem 

TAFELS MET EXTRA 
.DIKKE BLOKPOTEN 

(in diverse modellen leverbaar) 
1000 tafels op voorraad 

al v.a. € 250,.-

Is slechts een kleine greep uit ons uitgebreide assorti 

Bekijk ook onze website: 

Ronde tatelsl dressoirs. 
winkelkasten, 

grutterskasten,etc etc 
stoelen al v.a. € 59,:::: 

super kwaliteit 
voor zeer lage prijzen. 

KLOTGEMUL 2006 
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CLUBVANlO 
De Peelstrekels organiseren, zoals u in deze krant kunt 
vaststellen, tal van activiteiten rond carnaval. Iedereen de 
dan aan de optocht en de feesten voor en tijdens carnaval, 
De Peelstrekels doen veel meer. 

Zo maken zij carnavalsactiviteiten mogelijk voor mensen d e 
normaal niets van carnaval zouden merken, zoals zieken, 
bejaarden en gehandicapten. En ik denk dat iedereen in D r
ne, of je nou wel of geen carnaval viert, dat bijzonder in onz 
carnavalsvereniging waardeert. Zij vieren niet alleen hun ei en 
feestje, maar zorgen ervoor dat iedereen die dat wil iets va het 
carnavalsfeest kan proeven. Dat daaraan de nodige kosten 
verbonden zijn is duidelijk. 

De Club van 100 spant zich in om de carnavalsvereniging f an
cieel te ondersteunen. Ieder jaar weer brengt een grote gro p 
mensen een mooi bedrag bij elkaar, waarmee het mogelijk 
wordt gemaakt dat De Peelstrekels hun activiteiten kunne 
uitvoeren. Graag wil ik al deze mensen bedanken. Zij denk n 
met carnaval niet alleen aan hun eigen plezier, maar gunne 
ook anderen dat zij in het carnavalsfeest delen. 

Graag wens ik u een geweldig carnavalsfeest toe, 

Michiel Dankers, 
voorzitter Club van 100. 

Hoofdsponsors 
door de jaren heen 

1989 Hoeka 
1991 Oskomera 
1992 Rabobank Deurne 
1993 ModexpressNerhaegh 
1994 Budec Deurne B.V. 
1995 Verheijen Glas- en 

Schilderwerken / 
Van Rijssel Mode 

1996 Habek Snacks 
1998 ABN-AMROBank 
1999 Brood & V-an Ewijk 

Accountants 
2000 WPS Parking Systems 
2001 Arte di Granito 
2002 Rabobank Deurne 
2003 Goorts en Coppens 

Advocaten 
2004 Van den Heuvel 

Stukadoors en 
Afbouw B.V. 

2005 Praxis 
2006 v.d. Weijer 

Horsetrailers 

LID WORDEN van de lub van 100 
Wellicht is het voor u, of uw onderneming, iets om lid, begu tiger, erebegunstiger of sponsor te worden. 
Als u lid wordt van de Club van 100, ontvangt u, na betaling van€ 20,-- (of méér), een pasje waarmee 
u zowel voor het Klotgemul als Gala 2 kaartjes met korting nt kopen in de voorverkoop. 

Er is ook een mogelijkheid om begunstiger(€ 60,--), dan 1 erebegunstiger (€ 120,--) te worden. 
U ontvangt dan 2 respectievelijk 4 pasjes (t.b.v. 4 dan wel 8 laatsbewijzen). Zoals u op deze pagina 
kunt zien worden begunstigers, tenzij zij dat niet wensen, o genomen in een lijst van Begunstigers 
in deze krant. Erebegunstigers worden prominenter verme d. 

Indien u belangstelling heeft voor een lidmaatschap van de Club van 100, neem dan even contact 
op met Marian Brood, Reeksenakker 4, te Deurne (tel. 320 34). 

Voorts wordt aan bedrijven de mogelijkheid geboden om onsor te worden(€ 250,--). 
De voorwaarden en voorrechten kunt u bevragen bij Mie ·el Dankers, Twan van Doorne, Ton Aarts 
en Marian Brood. 

SPONSORS CLUB VAN 100 IN 2 07 

•!•Brood & Van Ewijk LTB Adviseurs 
en Accountants 

•!• Van der Burgt Bouw B.V. 
•!• Dima SMT Systems NL B.V. 
•!• Gebrs. van Doorne Aannemersbed ijf 
•:• Goorts en Coppens Advocaten 
•:• Habek Snacks 
•:•Van den Heuvel Afbouwgroep B.V. 
•:• BouwCenter Van Hoppe 
•:•Van Rijssel Mode 
•:•Van de Wal Bouwmaterialen B.V. 

ERE
BEGUNSTIGERS 
Elektro Jos Vogels BV 
Hr. J.J.A. Hohmann 
Hr. G.L.H.M. Jansen 

Snijder Micro Systems 

BEGUNSTIGERS 
ABN-AMRO bank 

v.d. Acker Architecten 
Hr. A.M.J. Aldenzee 

Louis Aldenzee Montage 
Hr. M.G.J. Arons 
Hr. J.H. Bekkers 

VOF Kantoorboekhandel 
Hub Berkers 

Hr. M.C. v.d. Broek 
Bloemencentrum van Deursen 

A.L.C.M. van Dinter 
Hr. A.L.J. v.d. Einden 

Familie Eltink 
Hr. J.H.S.H.M. van Gulick 
Henselmans Advocaten 

Bakkerij Nico Jacobs B.V. 
Timmerbedrijf Koppens & 

v.d. Broek 
Kuijpers Installaties 

BV Kledingmagazijnen 
Lichteveld-van Deursen 

Hr. G.J.P.M. Lutters 
Manders Rijwielen 

Hr. J.G. Megens · 
Fam. Nijssen 

Hr. M.G.A. Philips 1· 

Fam. v.d. Poel 
Frans en Nelly Strijbosch 
Erven Dhr. J.A. Swinkels 

Terbeek Deurne B.V. 
Hr. F.H.J. van Tilburg 

Hr. L.W.'H. Verdonschot 
Hr. J.W.A.M. Verhaegh 

Verheijen Glas- en 
Schilderwerken 
Hr. K.H. Weerts 

Cis en Jan Welten 

JOCUS 
De zin van het leven is er zin aan te geven. 
(Cees Lavertu) 

Op het eerste oog lijkt deze spreuk simpel. Dit is zeker niet zo. 
Als je er dieper over nadenkt, vergt dat wat van je zelf en de 
manier waarop je in het leven staat. Want laten we eerlijk zijn 
- ook mij is niets vreemd- is het niet altijd even gemakkelijk. 
Immers je moet het zelf doen en het is ook alleen maar zinvol als 
je het zelf doet. Een ander doet het niet voor je, maar je moet er 
wel anderen bij betrekken om aan het leven zin te geven. 

Dit geldt niet alleen maar in de thuissituatie. Neen, je moet er 
meer mee doen om te kunnen zeggen: Ik heb mijn leven zin 
gegeven. Het is niet alleen zin hebben in, het is ook zin hebben 
om. Ik ben ervan overtuigd dat velen van ons dit ongetwijfeld 
zelf in kunnen en willen vullen. Soms moet je daarbij het lef 
hebben om eens keer te slikken. 

Als we om ons heen kijken, constateren we een verhardende 
maatschappij . Het gaat dan meer om het eigen ik dan om de 
ander. Vooral van de ander zijn we minder geneigd iets· te accep
teren en staan meteen op onze achterste benen. Hoe, dat weten 
we ook wel. Denk maar aan de opstekende vinger, het gebruik 
van de nodige krachttermen of op een andere manier blijk geven 
van ons ongenoegen. Dit doen we dan ook als we zelf worden 
aangesproken op ons gedrag.' 

Gekscherend kun je wel zeggen: als ik fouten had, dan zou ik ze 
bekennen, mçiar er is ook een ander spreekwoord: wie zonder 
fouten is, werpt de eerste steen. Laten we daarmede eens ophou
den en proberen zin aan ons leven te geven. 

Carnaval is daar bij uitstek een feest voor. Immers we proberen 
in de huid van een ander te kruipen en met elkaar feest te vieren 
en er drie of zo u wil vier dagen met anderen carnaval te vieren. 
Dit doen we bij het sleutelafhalen, de optocht, de boerenbruiloft 
en andere activiteiten, welke door anderen voor anderen worden 
georganiseerd. We nemen er aan deel. En waarom, juist: omdat 
we er zin in hebben. Daarom geven we er ook zin aan en kunnen 
met een gerust hart zeggen: We hebben zin in het leven. 

Ik wens jullie allen EEN ZINVOLLE CARNAVAL 2007. 

~ 1 011aaa.. . ~ · 

•+11 fl*Nlml fll+l1 f~ w.." ............. "at 

Dienst- & materialensponsors De Peelstrekels 

Van Hoppe; MSM; Bakkerij Vedder; Coppelmans; 
Bakker Ron; Masta; Van Kessel olie Milheeze; 

Gemeente Deurne; Beijers Groente & Fruit; 
Aannemersbedrijf gebr. Van Doorne. 

...... ....... 43 
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DE.ENDEN 
TUINARCHITECTUUR 

AANLEG : 
ONDERHOUD 

Langstraat 142 {langs de weg Deurne Venray) 
5754 PB DEURNE 
Tel. 0493 323133 

Site: www.delinden.com 

\... 111"",,, "1 1 ' , 1 ~ 

Bakkerij van Ham 
Markt 11 Deurne 

0493-314498 
info@bakkerijvanham.nl 

Inkt · Toner · Papier · Thermorollen · Cartridges 

www.tintenstation:n1 
q"<i Inkt-patroon leeg ?! 
..., ,......~ WIJ hervullen terwlll u warht 

Tijdens de 
carnavalsweek 
zitten we in het 
pintenstation en 
zijn we dicht! 
Fijne carnaval!! 

Tintenstation 
Deurne 

Kerkstraat 5 
Relill-Sets · Merkpatronen · Fotopapier • Printerlint 

VUR UNNE SKON 

GEKNIPTE KOP! 
HEUVELSTRAAT 13 DEURNE 0493·312909 

cLLE-GIANT-RIDLEY-LOEKI 
RUIME COLLECTIE VAN TRENDY FIETSEN 

ZOWEL ELEKTRISCHE FIETSEN, 
MOUNTAINBIKES ALS RACE-FIETSEN 

WAVE-AGU-888-CRAFT-GIR -
KEUZE IN FIETSEN EN ACCES 0 

OT EN KLEIN, SPORTIEF E 

Caf"è - Zaal - Catering 

~ -"'~ v.d" Putten 
~~E:> tJ-w verjaardag of' tèest 
~ ~;,· zonder z orgen ? Laat het 

- ~ CATERING =há. v.d. Putten bezorgen 

Informeer nu alvast" naar de 
mogelijkheden voor uw 

Feest 
Voor lnro: www.cateringvdputten.n1 

Tel: 0493 312558 

www.burgtbouw.n1· -
HENDRIK MESDAGSTRAAT 6 DEURNE TEL. 0493- 315050 -

• reclamefotografie 
•fotografie voor industrie 
• productfotografie 
•reportage 
• digitale fotobewerkingen 

Tramstraat 22, 5751 JK DERNETon.Hartjens@planet.nl 
T. 0493-313643 / 06-53581972 F. 0493-320446 

Levering en montage van: 

- geïsoleerde garage- & 
bedrijfsdeuren 

- deuraandrijvingen 
- branddeuren 

- snelloopdeuren 
- enz"" 

GARAGE - & BEDRIJFSDE L.RE 

. Marc Aldenzee Tel.: 0493 - 314355 
Vlierdenseweg 160 Fax: 0493 - 320943 
5756 AC Vlierden-Deurne Auto: 06 - 53656544 

Montage Service Onderhoud 

c . 
Q) 
Q.. 
Q.. 

::J 
0-

~ s 
s 

Wat nu 1 
Hoe nu 1 

~arketing 

~ternet 

~tern et-marketing 

Sjoerd Aldenzee 
06 203 203 03 

Walls eijndreef 26 
5709 µ elmond 

ngsuppo. 

T 0492 - 55 64 76 
info@q1.. o· :e nl 
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osbengels 

Het jaar 2006 zal voor onze kapel 
' de geschiedenis ingaan als een 

bijzonder jaar. In september 
hebben we mogen vieren dat onze 
kapel 40-jaar jong is geworden. 
Op een wijze waarover nog lang 
in Deurne is gesproken hebben 
wij laten zien waartoe onze club 
in staat is. Onder het motto: 't is 
goe de ge ' r bent ! hebben wij dit 
jubileum gevierd op een bijzonde
. re locatie: het schoolplein bij 
DESTAT die voor dit evenement 
werd omgetoverd in een Italiaanse 
plazá. Met bijzondere artiesten, 
allemaal van Deurnese bodem, 
hebben vele Deurnenaren kunnen 
genieten van een muzikaal spekta-

kelstuk van grote allure e 
der grote diversiteit. 

Men was verrast: "Ik wist niet dat 
jullie dit allemaal beh ersten", 
"Dit is toch ietsje anders dan die 
carnavalsschlagers", en n g meer 
van zulke reacties kon .j verne
men. Maar ook dit evene ent had 
niet kunnen slagen zon er hulp 
en ondersteuning . van e clubs 
waar we al vele jaren me hebben 
samengewerkt nl: De Pee strekels, 
de PR 1 CIE en De Prins ngarde. 
Mede door de geweldi e steun 
van deze mensen en talrij e gulle 
sponsors is ons jubile 
evenement geworden wa 

Marcel van der Loo 

Nieuwe leider Hosbeng Is 

Marcel van der Loo 

Marcel van der Loo heeft na carn 

2006 het stokje letterlijk en figuu 

overgenomen van Jan van der 

Hosbengels bijzonder trots op 
zijn. Peelstrekels en Peelstrekelin
nekens: 't war goe de ge ' r ward ! 

Eerder dit jaar ,op carnavalsdins
dag hebben we Leon van Osch 
mogen huldigen als ere-hosbengel 
44. Samen met de PR 1 CIE 
hebben we deze carnavalsdinsdag 
weer ouwerwets gezellig gevierd 
tot en met het popverbranden toe . 
Wij zijn erg trots dat we Leon als 
44ste Ere- Hosbengel mogen 
toevoegen aan onze illustere lijst 
van Ere- Hosbengels. 

Nu richten wij ons al weer op 
carnaval 2007. Wij zijn tijdens 

carnaval wederom volop aanwezig 
op diverse activiteiten in het 
Peelstrekelrijk. Zorg dat je er ook 
bij bent: onder aanvoering van 
Prins Hein d · n twidde en Prinses 
Gerda gaan we van carnaval 2007 
ut skonste 
maken. 

letstocht 
Door Beitske Vogel 

Op 20 augustus j.l. was het de dag van onze jaarlijkse (F)ietstocht & 
barbecue. De commissieleden Jos van de Heijden Marcel Koolen en 
ondergetekende waren al maanden te voren bezig met de organisatie. 
Je moet dat gewoon eens meemaken, want je hebt geen idee wat er 
zoal bij komt k:ijken als je zoiets in eigen.beheer gaat doen. 

We begonnen met koffie, thee, limonade en vlaai op een open plek in 
het bos. Voor iedereen was dat een plek die via foto's te vinden was. 
Helaas was de regen al daar voor de fietstocht begon maar iedereen 
had regenkleding bij zich. Er werden groepen samengesteld en ieder
een ging positief op pad, ook de kinderen. Ze kregen een instant foto
toestelletje mee om onderweg foto's te maken zodat we later nog 
eens samen kunnen nagenieten, van de Ietstocht 2006. 
Onderweg waren er twee posten met versnaperingen en opdrachten. 
Het einde van de fietstocht was op Kouterdreef 8, daar woont een 
gastvrij gezin waar wij mochten vertoeven. Tussen de vele buien door 
en onder het genot van een drankje, werd er gebarbecued en was het 
een gezellig samenzijn. 

Wij wensen de fietstocht barbecuecommissie 2007 van harte veel 
succes met de organisatie. 

Ere Hosbengels 
1. Maria van Hoek 1971 
2. Cor Keeren 1971 
3. Harrie Kuypers 1971 
4. Jan Lichteveld 1971 
5. Willie Knijnenburg t 1972 
6. André Schiks t 1972 
7. Hub van Doorne t 1973 
8. Dirk Koster t 1973 
9. Gijs v.d. Broek t 1974 
10.Willie Hoebergen 1974 
11.Rie Koster 1974 

12.Henk Seuren 1974 
13.Kees Brood sr. t 1975 
14.Piet van Ooy t 1976 
15.Frans Hoebens t 1977 
16.Frans van Gennip 1978 
17.Marinus v.d. Loot 1979 
18.Mien v. Dijkt 1980 
19 .Hein Smeets t 1981 
20.Jan Verheyen t 1982 
21. Gé Markhorst t 1983 
22.Willie Bijsterveld 1984 

23.Charles v.Goch 1985 
24.Broer Verhuyzen t 1986 
25 .Piet te Walvaart 1987 
26.Cees Bink 1988 
27 .Huub Jagers 1989 
28.Peter v. Oosterhout 1990 
29.Gerard Geurts 1991 
30.Jo Dekker 1992 
31 .Jozef Hendriks 1993 
32.Frans Kuypers 1994 
3 3.] an Rakels t 1995 

34.Jean C oppus 1996 
35.Sjaak Obers 1997 
36.Perry Bijsterveld 1998 
3 7. Geerd Jansen 1999 
38.Toon de Louw 2000 
39.Jo Verheyen 2001 
40.Ad v.d. Mortel 2002 
41. Wim Kivits 2003 
42.Marius van Deursen 2004 
43.Harrie van Rijssel 2005 
44 Leon van Osch 2006 

Leon van Osch, 
de 44ste Ere-Hosbengel 

Het organiseren van. een Ietstocht 
is geen sinecure. Bij de terreinver
kenning, voorafgaand aan de barre 
tocht ging medeorganisator Beits 
V. genadeloos onderuit. 
Nadat papperazifotograaf Marcel 
K. had geknipt werd medeorgani
sator Jos v.d. H. zeer behulp
zaam ... 



Molenstraat 1 Deurne 
Vondel/aan 46 Helmond 

Postbus 78 5750 AB DEURNE 

Nieuwe markten, 

nieuwe producten, uitbreiden, 

overnemen, fuseren, p lannen 

genoeg. Logisch, want als ondernemer 

houdt u van uw vak. Toch kan het 

in al uw enthousiasme geen kwaad 

dat er iemand de vinger aan de 

financië le pols houdt. ABAB 

Accountants signaleert tijdig wanneer 

kansen om kunnen slaan in bedrei· 

gingen. Uiteindelijk gaat het u 

immers om de knikkers. Voor meer 

informatie: bel (0499) 33 97 77 of 

e-mail : info@abab.nl of kijk op: 

www.abab. nl. 

GROENTEN EN FRUIT 

Uw adres voor vers gesneden 
groenten, rauwkosten en salades 

Zeilbergsestraat 90 Deurne 
T_ 0493-313712 

Marktstraat 5 Asten 
T. 0493-695846 
F. 0493-314494 

~Van de Mortel B.V. Uw specialist in: 
- Elektrotechniek 
- Beveiliging ~-

Amstel 1, Deurne. Telefoon: 0493-312268 - Telecom --
WWW.MORTEL.NL u;.~o-YNI e 

Ne Strikkel há krek wá te veul leut 
En war dan ók goe de pineut 

Hai kós gelukkig z'n zurreg overloaten 
An Henselmans Advocoaten 

Derpsestraat 1 c, 5751 KA DEURNE Tel.: 0493-317827 
Postbus 128, 5750 AE DEURNE Fax: 0493-310465 

DRUKKERfJ 
KEIJZERS 
DEURNE 
OUDE LIESSELSEWEG 25 - 5757 WN DEURNE 

TEL. {0493} 31 23 81 - FAX (0493} 32 04 66 

KEUKENCENTRUM BERKERS 
Vraag gratis uw keukeninformatiepakket aan. 

Autobedrijf 

Verkoop gebruikte en 
nieuwe auto's. 
Onderhoud en reparatie 
alle merkèn. 
Gespecialiseerd in VW, 
Audi, Seat en lichte · 
bedrijfswagens. 

Bel of surf naar onze website 
en vul het contactformulier in 

Florijn 1 OA 5751 PC DEURNE 
Tel: 0493-312570 Fax: 0493-320103 

E-mail: info@KeukencentrumBerkers.nl 
Website: www.KeukencentrumBerkers.nl 

Cor flan Bree 
DUKAAT12 

5751 PW DEURNE 
0493-316126 

~,.QY.Afi.~ 

Autoverhuurbedrijf 

Verhuur personen-
en lichte 
bedrijfswagens. 

Uw Echte Warme Bakker 
P.H. Schettens 

Vlierden: Pastoriestraat 1Tel.0493-312476 
Filiaal Deurne: De Martinet 24 Tel. 0493-316700 

exgert 
Stationsstraat 58 - 5751 HG DEURNE - 0493-319389 F. 0493-316818 

Voor al uw elektrische apparaten en service 
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WISNIEWORLD PRODUCTIONS" TER OPLEUKING G.mB.h. 

Wat een dag ... 
Er zijn van die dagen dat alles je 
meezit, dat het gelukje toelacht en dat 
het schip zult eindelijk in jouw haven 
aangemeerd heeft en 12 februari 2006 
was zo'n dag. Het begon al bij het 
opstaan; normaal ben ik de laatste in 
de rij voor de badkamer en mag me 
daarom vleien in een bad waarin de 

ijsschotsen nog 
net niet drijven, 
maar deze keer 
dus niet. Degenen 
die ik liefheb 
leken zich 
gezamenlijk 
verslapen te 
hebben dus ik 

moest zowaar de koude kraan gebruik-
en om het badwater dragelijk te laten 
zijn. Aan de ontbijttafel bemachtigde 
ik het laatste croissantje, besmeerde 
het royaal met het laatste restantje 
L botei:-uit~t kuipje ® -gebruikte het . 
· laatste theezakje om het geheel weg te 

1 spoelen. Zaterdag is werkendag dus ik 
besloot het gazon te maaien met de 
motormaaier die wonderwel in één 
keer aansloeg. Mijn buren bleken niet 

thuis, dus ook hetl zen van het ge
maaide gras gaf dit ee! geen proble
men. Ik zat al weer ang en breed aan 
de koffie toen buite een plensbui 
losbarstte die m'n k rwei had kunnen 
vergallen, maar toe ik naar buiten 
ging voor de wekelij se boodschappen 
scheen er weer een 
zonnetje. Ook bij d 
liep alles bijzonder 
mijn auto pal voor e deur parkeren, 
mijn winkelwagen e bleek door onver
laten gemolesteerd aardoor een 
muntje niet nodig as en bleek -zeer 
uitzonderlijk- te bes hik-ken over vier 
perfect functionere 
Een waar genoegen 
kachelen. Ik bema 
pakje hagelslag uit et schap, vond op 
de grond zowaar no een bon waarmee 
ik - hoewel wij gee kat bezitten- het 
tweede blik kattenv er voor de halve 
pi:ijs-kreeg en stond bij het afrekenen 
meteen voor-aan in e rij bij de kassa 
die net open-ging. slaagde er in mijn 
winkel-wagentje vo 
verpatsen aan iem 
zoek was naar een arretje en raapte 

D'n dag van 't medallie 
's Merreges 
vuulde ik 't al 
zo'n bietje an 
m'n roestwater: 
't zö 'nen 
biezonderen 
dag worre. Ik 
lag nog op m'n 

gemak in m'n deuske toen 't dekselke 
geleecht wier. Naw moete ge oew van 
dè deuske nie zo hil veul vurstelle; 't is 
nie zo sjiek as 't lijkt, gewoon wit 
plestik en roos watte van de hema ... 
niks setijn of zö, mer 't lag toch stikkes 
hendig. Afijn, den deksel ging deraf en 
een hàànd mi rawrèèndjes onder de 
naogels vet meen deruit, spawt ne kei
jer duchtig op meen en vèègt me mi 
'ne groezelige maw af. Ik zag nog krek 
een par waterige eugskes aachter een 
brilleke en ik mèènde wà verschraold 
bier van gistere te ruike vurdèttie me 
in z'n bokstes liet glije. En in die tes, 
daor lag ik naw nie krek alleijen ... stu
umkes sigaar, 'nen afgebete vingernao
gel, 'n kwartje, 'n kepotgeknaawd klar
inetrietje en 'n half opgegète broodje 
kreket hiele meen gezelschap. 
Ik weet naw nie krek hoe lang dè ik 
daor in die tes gezète heb, mer 't leke 
wel ure en hil veul anspraok ha'k er 

e moment zie 'k 
die haand toch wir erschijne, die 
zuukt wà roond in ie tes, vet mi z'n 
vingers vol in 't ker etje, graait weiter 
en vijnt te lange les e meen. Hij sleurt 
me naor buite an n tawke en hèèngt 
me urn de nek van i mes anders. En 
volges meen dittie è nog nie zö 
zachtzinnig ök nie, f 't moet zijn dè 

kwam, mer dieje m ns begos zowà mee 
te schruwwe. En da r hing ik dan, op 'n 
vers gestreke overh md tusse 'nen hoop 
aaw ijzer, terwijl m· ne neijen baas 
daor wà ston te siep 
Wa'k diejen dag no allemaol heb
moete durstaon is t 
hiejer te vertelle: ke e in, kroeg uit, 

waar der zèèknat v 
Tiggeworig heb ik ' bitter: ik hang an 
m'n tawke in een se ön vitrieneke en 
mee en dan vet diej mens meen eruit 
en maakt ie me ver ichtig wà zuiver mi 
een lekker zaacht d ukske. En volleges 
meen hittie nog ste ds een bietje lààst 

meen en dan schru ie volges meen 
wir een bietje. Jao swa, ge makt wa 
mee as Erehosbeng lmedallieke. 

onderweg naar mijn auto een 
muntstuk van vijftig cent op dat 
zonder twijfel door een ongelukkige 
verloren was. Thuis-gekomen bleek 
mijn zwager gearri-veerd met enkele 
verrukkelijke flesjes speciaal bier en, 
nadat hij mij -onge-vraagd- had 
geholpen de boodschappen binnen te 
brengen, hebben wij ons in volstrekte 
harmonie in makkelijke fauteuils 
neergelaten om de biertjes te nuttigen. 
Ook de rest van de dag verliep 
voorspoedig; het verjaardags-partijtje 
waarvoor wij tot mijn spijt uitgenodigd 
waren die middag, werd gelukkiger
wijze afgelast wegens acute buikloop 
van de gastheer, onze ver-warming 
bleef bij wijze van uitzon-dering 
gewoon functioneren en onze hond 
besloot -volstrekt tegen zijn gewoonte
zijn behoefte buiten te gaan doen. Al 
met al een bijzonder genoeg-lijke dag! 
Oh ja, 's avonds werd ik ooknog ERE 
Strikkel. Hoe mooi kan het leven zijn. 

Leqn van Osch 
Trotse drager van de zilveren 
"ERE Strikkel"speld. 

PRICIE 15 jaar 

DEURNE - 15 januari 2007 is het vijf
tien jaar geleden dat de PR 1 CIE het lev
enslicht zag, de rest is geschiedenis. 
Om dit vijftienjarige bestaan enige luis
ter bij te zetten is besloten een 
bankrekeningnummer open te stellen 
voor spontane giften, zodat de PR 1 CIE 
zijn werkzaamheden nog tot in lengte 
van dagen voort kan zetten. Dit bank
rekeningnummer is: 17 08 38 404. U 
kunt uw gulle gift vergezeld doen gaan 
van een ludieke carnavalsgroet, die de 
PRI CIE zeer zeker op prijs zal stellen. 
Overigens komt er geen feest ter gele
genheid van deze mijlpaal, maar zal 
een deel van de bijdragen en de rente 
daarover aangewend worden voor de 
viering van het 22-jarige bestaan op 
woensdag 15 januari 2014. De vergader
ing van die avond komt vanzelfsprek
end te vervallen, zo laat het secreta
riaat weten. 

EXTRA EDITIE 
FEBR. 2007 

Johan Keijzers weer 
snelst op 100 meter 

D'N DJUMP - De penningmeester van 
de PR 1 CIE, Johan Keijzers, blijkt het 
snelst te zijn op de 100 meter. In ver
gelijking met de tien kilometer was er 
een verschil van ruim anderhalf uur. 
Vorig jaar won Keij zers de 100 meter, 
maar aangezien hij er geen plaats voor 
had moest hij deze weigeren. 

Handgemeen tijdens 
Hoanekienen 

DEURNE - Tijdens het Hoanekienen 
van afgelopen weekend ontstond er een. 
handgemeen waarbij politie-ingrijpen 
onyermijdelijkwas. Het ·s de eerste 
keer dat het hoanekienen zo uit de 
hand loopt. Normaal verlopen de 
avonden ordentelijk en is er geen 
sprake van enige wanklank. De amok
makers bleken ook elders al de hand in 
ongeregeldheden gehad te hebben en 
zijn bekend bij de politie. 

Avond van de foute film 

DEURNE -Aljarenlang uitgekeken naar 
die legendarische films van Bud 
Spencer en Terence Hill in de Duits 
nagesynchroniseerde versie? Dan is nu 
het moment aangebroken! 
Dinsdagmiddag na het Ukkepukkenbal 
zijn de films van Terence Hill en Bud 
Spencer, maar ook oerdegelijke 
spaghettiwesterns in Duitse nasyn
chronisatie te zien in de tot filmzaal 
omgebouwde tent van carnavals
stichting De Peelstrekels. In de pauzes 
is de chocolaterie geopend! 

Foute uitslag 

KWISNIEWORLD - Eczeem, herpes, 
aften, blaasjes, pukkeltjes en 
gordelroos: geen van deze antwoorden 
is correct. 

Hoanekienen 
van vrijdag 16 februari 2007 

gaat wegens familie 
omstandigheden niet door. 
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Strandtent 
06-20054708 
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EVB GROUP 
Maintenance 

Electrical systems 

Systems (in Bels) 

Al bekant 20 jaor bouwe wai 
Schakelkaste en installasies vur alles 

Wa mi stroom te moake hi. 

Ok schreve wai programma's vur 
Musjientjes 

Mi carnaval zain wai geslote! 
Allaijen vur nood kanduggu terecht! 

Dr. H. van Doorneweg 44 
Postbus 192 5750 AD Deurne 

Tel. 0493 313962 
Fax 0493 311644 

e 
COMPANY 

Paul Gabriëlstraat 12a - Deurne 
tel.0493 319191 

www.saucecompany.nl 

Ons restaurant/ café is tevens geschi/(f voor: 
Zaf(çnfunch / áiner 

'llergaáeringen 
!Feesten /Partijen 

'Wor~fwps 

Catering 
'Etc. 

Leon & '.Brigitte '.Barents 
Stationsstraat 113 'Deurne 0493-320431 

W'WW.ináefieer{yck[ieiá.nf 

TAXI 
T<>URS 

HEBBEN 

r W f}erfJoer 
Voor a u 

Is lopen voor u een bezwaar, 
Bel dan taxi Hebben maar. 

Hebben rijdt voor iedere klant 
In binnen- en buitenland. 

Wilt u met de bus of taxi mee, 
Bel dan: 342.342 

HEBBEN TOURS LIESSEL, 0493-342342 
Snoertsebaan 22, 5757 Liessel www.hebbentours.nl 

HART JENS 
DROGISTERIJ - PARFUMERIE - SCHOONHEIDSSALON 

En ... Vur aawe kaoter hebbe waai wel wa! 

Ron Teunissen 

Derpsestraat 56 
5751 KC DEURNE 
TIF 0493-320157 
06-53313127 ' 

Stationsstraat 37 - 5751 HB Deurne - 04-93-312503 

.\ 
SOLO 

/. 

Seeyou 
at 
Solo 

Casuals tor men 

Stationsstraat 1 5751 HA Deurne 
0493-320501 

Lendert 
PPENS 

BOUWBEDRIJF" // tl"()aalrf 
8oawt v~I" 
Lendert Coppens b.v. 

Fabriekstraat 31 5753 AH Deurne 
Telefoon (0493) 697 388 

Fax (0493) 354 558 
www.lendertcoppens.nl info@Jendertcoppens.nl 
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Roospul blikt terug op arnaval 2006 

Allereerst willen wij ons voor stel
len: wij zijn stuk voor stuk bezeten 
van het feest Carnaval en allemaal 
leden<geweest van De Peelstrekels. 
Het idee voordit niet-clubje is 
ontstaan tijdens carnaval 2002. 
Toen werden de plannen gesmeed 
om een niet-clubje te starten van 
louter en alleen maar ex-Peelstre
kels; toen nog De niet-club der 
mannen in roze pakken. l)e 
pioniers waren Marco Beije, Raoul 
Kivits, Coen van den Berkmortel en 
Willem Tilborghs. 

In 2004 werd ons niet-club na een 
slopende sollicitatieprocedure 
versterkt met Wim Kivits en Arno 
Maas. Zij kregen de opdracht een 
naam te verzinnen. Na dagen lang 
zwoegen en zweten kwamen zij 
met een naam: Het Róóspul. 

Jeroen Ennenga 
Einde carnaval 2006 kregen wij 
een sollicitatie binnen van Jeroen 

April 2006 ging een stel oudere 
jongeren een weekend met elka4r 
doorbrengen. De locatie van het 
gastenverblijf was zeer geheim gehou
den, dus zeer spannend ... ~ werden 
er turelflurs van! Met auto's én fiet
sen (op de aanhanger, o wat paste het 
predes, of achterop de auto) kwamen 
we vrijdagavond op de plaats van 
bestemming: een kampeerboerderij in 
Netersel. 

Nadat het geheel goed geïnspecteerd 
was,werden alle boodschappen 
uitgeladen en ook alle andere baga
ge,wat soms niet weinig was! 's 
Avonds ging de fietstocht om 23.00 
uur ( ja,zo laat nog) door een zeer 
donker en natgeregend en dus glib
berig bos. Na diverse kreten van ; 
"Let op! Waterplas!" en "Let op! 
Bocht naar links!" Kwamen we toch 
op de plaats van bestemming. Een 
leuk café, waar het bier en de sapjes 
goed smaakten. Nadat we de tocht 
terug gemaakt hadden (helaas 
dezelfde weg) met de nodige kreten, 
vooral van Conny, omdat haar fiets 
'ut nie mir duu' ging de een na de 
ander laat oflater naar bed. 

Na een welverdiende nachtrust, bij 
sommigen onderbroken door omge
zaagde bossen, was het gezamenlijk 
ontbijt weer goed verzorgd. Iedereen · 
hielp mee, wat wel een raar gezicht 
was, want iedereen had hippiekle
ding aan. Het was een kleurrijk 
gezicht, met pruiken en brilletje á la 
John Lennon. De hele morgen had 
het flink geregend, het zag er niet 

Ennenga. Deze had besloten zie 
aan te willen sluiten bij de gele e
ren van het Róóspul. De onder 
handelingen zijn nog in volle ng 
en wie weet is hij dit carnaval e n 
niet-lid van het Róóspul. 

Kommer & Kwijl 
Het organiseren van activiteiten en 
ludieke acties is ons op het lijf 
geschreven; het meedoen aan d 
optocht is een gezellige boel en 
ook de ludieke acties die sponta 
ontstaan rond en tijdens de car 
vals dagen. De PR 1 CIE lanceer 
in 2002 het gewèldige eveneme 
Kommer en Kwijl, destijds ware 
wij allen nog gelegerd onder de 
vleugels van De Peelstrekels. 
Tijdens dit evenement in 2005 
werd het stoute plan gesmeed o 
oiis aan te melden. Na ampel 
beraad door de. leden van de 
PR 1 CIE mochten wij deel ne 
aan dit evenement. Natuurlijk 
kregen wij versterking van onze 

naar uit dat we weer gingen fiets n, 
maar toch". 
"We gon naw éte en dan kanne e 
euver un uurke anfietse", aldus de 
reisleider, Christje. (of was het rei U
der?) Na een lekkere 'botteram' et 
kaas of worst, klommen we weer op 
de fiets. Twintig hippies op de fi ts, 
het zag.er uit! 
Na de nodige bekijks onde eg 
kwamen we in Bladel aan. 
Tegenover een vriendelijke groen e
boer zochten we een mooi plekje op 
de stoep en gingen daar zit en 

liefhebbende vrouwen en gingen 
stuk voor stuk een helse training 
in: vier maanden lang alleen maar 
zingen, eten en slapen, maar 
uiteindelijk kregen we waar voor 
onze inzet, want Kommer en Kwijl 
is gewoon super om zo mee te 
maken, en ... dit jaar zijn wij weer 
van de partij! 

Kliko 
In onze gelederen hebben wij 
tijdens deze slopende dagen ook 
nog bepaalde diensten die dienen 
uitgevoerd te worden zoals de 
jassen en natuurlijk onze dorstles
sers. Hiervoor meldde Coen zich 
aan met een geweldig idee: de 
jassenbak. 
Dit idee werd tijdens de try-out 
van Kommer & Kwijl 2006 gebo
ren waarbij wij hulp kregen van 
een echte Heikneuter, Hans 
Knapen. Hij zorgde ervoor dat wij 
nu in bezit zijn van een Kliko en 
na enige werkzaamheden kon deze 
en zijn bestuurder meedoen aan de 
geweldige Carnavalsdagen. 
Natuurlijk is onze (vernieuwde) 
Kliko en diens bestuurder dit jaar 
weer van de partij . 

Handveger & Vooruitblik 
Vooruitblik voor 2007: we zijn wij 
weer vol in training, de hoofden 
zijn bij elkaar gestoken om ervoor 
te zorgen dat wij samen met 
Peelstrekels, PR 1 CIE en natuurlijk 
de Deurnese carnavalvierders er 
weer een geweldig carnaval van 
gaan maken. 

Alaaf 

Het Róóspul 

Strikkeldome van de Peelstrekels 
UCl!T EN CELUIQ 

Kaarten á €8~- verkrijgbaar bij WV 
~-*-..~~~·-*>Q_-·~ -

ER ~EEKEND 2006 
'flower-poweren'! Kinderen, die 
snoep aangeboden kregen door ons, 
mochten dat van hun ouders niet 
aannemen, je weet maar nooit! 
Helaas hebben we daar niet lang 
gezongen, het ging weer regenen" . 
Na een tocht door het dorp, dan 
rennend, dan weer schuilend, 
bereikten we de bistro, waar de 
leiding koffie (en zo) geregeld had. 
Toen iedereen weer opgedroogd 
was, werd de terugtocht begonnen 
en weer werden we overal nage
staard. Voor het avondprogramma 

was een barbecue gepland. Die stond 
dus buiten en wij zaten binnen, maar 
onze kok heeft geen minuut alleen 
gestaari! Het smaakte goed, zeker na 
die fietstocht! 

's Avonds was het écht gouwe ouwe 
avond! Muziek van midden jaren 
vijftig tot ver in de jaren zestig of 
zelfs zeventig! Een echte d.j. 
verzorgde dit prima! Met een 
smakelijk natje én droogje erbij werd 
het laat"" En dat bos moest nog 
om!? 's Zondags werd alle bagage 

weer verzameld en ingepakt, de 
keuken werd weer teruggebracht in 
de oude staat, vele handjes maken 
inderdaad licht werk, de overgeble
ven proviand verdeeld en de prijzen 
verdeeld die gewonnen waren met 
sjoelen, rikken en wat we verder nog 
voor spellen hadden, dat weekend. 
Met de auto's en de aanhanger werd 
aan de thuisreis begonnen, maar 
eerst gingen we naar de plek waar 
we op zaterdag zo veel plezier 
hadden gehad. En die er dus op 
zondag helemaal anders uitzag. Na 
een lekkere kop soep gingen we nu 
echt naar huis! Op de parkeerplaats 
achter de Boerenbond werden alle 
fietsen weer afgeladen, iedereen 
gedag gekust en was ons weekend 
weerom! 

Wij gingen voor de eerste keer 
mee, toen met die hippies, maar we 
zijn volgende keer zeker weer van 
de partij! 
We hebben een perfect weekend 
gehad, met veel lol, ernstige gesprek- ,.___ 
ken en saamhorigheid. Onze dank 
aan de alleswetende, allesregelende 
(en zonder wie dit soort weekenden 
ons inziens niet mogelijk zijn) Christ 
Manders, zijn onmisbare Franka en 
de andere organisateurs en alle hippe 
hippies, het was top!! 

Frank en Ellen Trienekens, 
Prinsenpaar 2005. 
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HEAVY EQUIPMENT 

Is specialised in sellir:ig earthmoving 
equipment,cranes qnd agricultiiral machinery. 

1 
,, 

We always have a widè variety of used machinery, 
·· located in-seyerál parts in the world. 

For more information please contact: 

I 

Voltstraat 19 5753 \RL DEURNE, The Netherlands 

• T. +31 493 313107 • F. +31 493 316162 

• www.vandijk-bv.com • info@vandijk-bv.com 

Dielissen · 
Autopoetscentrale, 30mtr. lange autowasstraat, 

5 autowàsplaatsen, stofzuigers · 

Heuvelstraat 7, 5751 HM DEURNE 

V.O.F. Palet & Penseel 

Teken-, schilder--en hobbymaterialen 

Stijn Streuvelslaan SOA 

5751 XZ DEURNE 

06-12918995 

Het adres voor Opel occasions 

Autobedrijf A. Snijders 

Vlierdenseweg 203, 5756 AB VLIERDEN 0493-313064 

·Dierenartsenpraktijk 
Deurne 

Zeilbergsestraat 142 5751 LP Deurne 
Tel. 0493 - 352424/ 352425 Fax. 0493 - 352420 

www:dapdeurne.nl 

BOERENBOND DEUR·NE 

· . ~ ·. 
~ tèchnische installaties V.O.F. 

CENTRALE VERWARMING - AIRCONDITIONING - WARMTE TERUGWINNING - GAS-/WATER-INSTALLATIES 
Energiestraat 19, 5753 RN Deurne, Tel. (0493) 31 39 57- Fax (0493) 31 76 21 

Me dees dOëUf hendig eten 
en t0ch wa 1e1<1<ers 
Dan moece ge uursc eens 

DICK REMMEN ASSURANTIËN 

DRA 
*Verzekeringen 

*Pensioenen 
*Hypotheken 

*Financieringen 

Julianastraat 13 - 5751 JW DEURNE - 0493-317184 

Florijn 1, 5751 PC DEURNE 

• 0493-322928 
~ 0493-320098 

B~l'-ll<ERS 
GëREEOSCHAPP~N bv 

VERHUUR 

; 

.:JIAW••~•·•·•a Rabobank: 110848241 
KvK:17067094 

Van Deursen 
Bloemencentrum 

Boeketten, bloemstukken, kamerplanten, rouwarrangementen, tuinplanten, 
exclusieve potterie en gl~swerk, kado-artik:elen, houten kinderspeelgoed, etc. 

· Dealer Teak & Garden, topkwaliteit teakhouten tuinmeubelen. 
Boeket bestellen: www.BloemenDeurne.nl 

Veldstraat 5, Deurne, 0493-312102 
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Kommer & Kwijl 
2007 ' 

Plek zat? 
. Kommer & Kwijl is een 

succesformule gebleken. Op 
vrijdagavond voor carnaval 
puilen de kroegen in het 
centrum uit, staat er. wasem op 
de ruiten en is er een kolk in 
de biertank. 

Plek zat! 
Op zich is er plek zat om de 
duizenden Kommer & Kwij
lers te herbergen, ga geen uren 
in de rij staan, maar kies voor 
de kroegen waar nog plek is, 
ze zijn er! 

Negen kroegen! 
Dit jaar is De Roode Leeuw 
er, na een jaar van afWezig
heid, weer bij Er zijn nu dus 
negen kroegen en daarom 
voldoende ruimte. Dit zijn de 
kroegen: In den Sleutel, De 
Potdeksel, Het Vervolg, · D'n 
Borrel, De Koets, Beekarnn & 
Beekman, Centre, Het Pandje, 

'r i 

m·er & . Kwijl 2007 

' e 
Vorig jaar bedacht 

de PRICIE het 

alternatieve 
sportspektakel 

D1r in dè tèlt. 
Een leuke activiteit, 
maar het kan altijd 

beter. Vandaardatu 
elders in deze krant 

alle 
informatie aantreft 
over de grandioze 

activiteit die 
plaatsvindt 

carnavalszaterdag
avond in 

Oe 
Slrildceldome. 
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Rian van Osch 
Beethovenlaan 1 Deurne 

06-12778677 
prachtenkraal@planet.nl 

tltèr tttl de carttaval 
ttatuurlek efkes ttie. .. 

Mombakkes (het;-en) (bizar) 
masker. 1649. van mom+bakkes. 
Waarschijnlijk Oud-Fr. Momer 

(zich vermommen), vermoedelijk 
ontstaan als kinderwoord. 

Bron: Van Dale 

54 

r 

Markt 8 Deurne 
www.beek manbeekma n.n 1 
in fo@beekman beekm an. nl 

DEURNE - Afgelopen zomer heeft een 
UFO twee dagen lang boven de Deurne
se Markt gehangen. Deskundigen menen 
te weten dat buitenaardse wezens een 
nauwkeurige studie van de Deurnenaren 
hebben gemaakt. 

Na twee dagen was de UFO verdwenen. 
Geleerden staan voor een raadsel en het 
gonst van de geruchten. De wildste fanta
sieën doen de ronde: zo zouden de 
buitenaardse wezens over twee jaar weer 
terugkeren ... 

Het adres voor al uw 
Carnavalskleding- & attributen. 

Stationsstraat 88 
Waarom duur doen als het goedkoop kan? 
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In de herhaling, 

Erwin Boerenkamps 

Nog niet zo heel lang geleden 
stelde ik me voor in de krant als 
nieuw Raadslid en twee jaar later 
stel ik me nogmaals voor (voor 
zover dat nodig is) als nieuwe 
secretaris. Omdat ik me - en zeker 
ook mijn vrouw Carola - helemaal 
thuis voel binnen het carnavalsge
beuren in het algemeen en De 
Peelstrekels in het bijzonder, durf
de ik de stap van het drukke 
secretariaatsgebeuren in te stappen 
nu Jeroen Ennenga toch eens 
wilde stoppen. 

Want het secretariaat behelst naast 
het welbekende post in/post uit 
gebeuren, tevens een actieve deel
name aan de totstandkoming van 
de krant en eveneens het upda
ten/verfraaien van de website; en 
ik kom erachter: dat kost inder
daad · eel tijd! 
, elatief onervaren als ik ben, zal 
ik zeker ' nog veel nieuwe dingen 

:i op-mijn-weg tegenkomen- en- de· 
welbekende beginnersfouten 

en, maar gelukkig hebben we 
een goed duppie waarin we elkaar 
bijstaan. Ik wil u/jullie vragen om 
al jullie suggesties op welk gebied 
dan ook aan te dragen zodat 
ik/wij er iets mee kan/kunnen 
doen en het carnavalsfeest in 
Deurne alleen nog maar mooier te 
maken en zeg nogmaals: 
3 xALAAF 

Erwin Boerenkamps 

Wij willen u graag even laten weten 
wat een jaar Peelstrekelresidentie voor 
geweldige impact heeft gehad op het 
etablissement dat onze broodheer en 
ons dierbaar is: Het Vervolg, en het 
leven van ons en onze families. 
Natuurlijk waren wij dolgelukkig, 
vereerd, trots en na enkele Üurtjes ook 
behoorlijk aangeschoten toen het 
bericht binnenliep dat Het Vervolg in 
2006 residentie van de Peelstrekels 
zou worden. Onmiddellijk hebben we 
de tent voor de rest van de dag geslo
ten, elkaar op niet mis te verstane 
wijze gefeliciteerd, alvast de polonaise 
geoefend in de keuken en de vlaggen 
en onszelf gehesen. Ons geluk kon 
niet op! 

De dag erna, toen wij nog druk 
doende waren de pijn in onze 
haren te verzachten met koude 
kompi:essen en sterke koffie, drup
pelden behalve de nodige felicita
ties en bloemstukken ook de 
eerste Peelstrekels binnen. 
Onwennig zaten ze aan onze 
toog, duidelijk niet gewend aan 
cafébezoek en dronken voorzich
tig een colaatje en later op de 
avond een sneeuwwitje. Timide 
groepten ze een beetje bij elkaar, 
spraken het personeel aan met U 

C rnavals,mis zondag 
1.8 februari 9.30-uur Willibrorduskerk Markt 

De carnavalsmis afgelopen jaar n 
Zeilberg was het begin van een nie -
we C.arnavalstraditie. Peelstrekels n 
Pottenbakkers hebben de hoofden ij 
elkaar gestoken om er een jaarlij s 
gezamenlijk festijn van te maken d t 
een unieke plaats heeft in het rij e 
carnavalsprogramma. 

Dit jaar is de Carnavalsmis in e 
Willibrorduskerk aan de Markt. 
Zondag 18 februari om 9.30 uur -
ongetwijfeld voor velen nog e n 
nachtmis - zal de kerk bruisen v 
leven. 

Ik zie het al voor me: een ke k 
helemaal gevuld met allema 1 
mensen, jong en oud - vroli k 
verkleed natuurlijk! -, een gro t 
koor dat alle aanwezigen stim -
leert om uit volle borst te zinge ., 
Ik zie een hartelijke lach en o k 
een . moment van bezinning, e 
kanten ·van het leven mog n 
gevierd. Ik zie nog meer, maar d . t 
moet nog vorm krijgen. E · n 
verrassing dus! 

Kun je zingen, zing dan mee 
het carnavalsgelegenheidskoor. 

Van 
en juffrouw en vroegen beleefd f 
ze van het toilet gebruik mochte 
maken. Op dat moment hadde 
wij dan ook nog geen enkel ide 
wat ons te wachten stond ... In 
aanloop naar carnaval werden d 
bezoeken veelvuldiger en h t 
contact informeler. Colaatj s 
veranderden in biertjes, U wer 
eej en polonaise op het bufti t 
bleek vrij normaal. Niet zelde 
stonden de eerste Strekels s 
morgens samen met de poetsploe 
aan de deur te wachten om p s 
lang na sluitingstijd zingend h t 
pand te verlaten. "Zet i:nar op d 
lat van de pilstrikkels, kumt goe ' 
werd een veelgehoorde kree . 
Langzaamaan kregen we ook · 
de gaten wat een immens grot 
vereniging de Peelstrekels n 
eigenlijk is. Vogels van uiteenl 
pende pluimage presenteerde 
zich als lid van de club en bleke 

bij enige slechtgeschoren types di 
met onverholen Duitse tongv 
om "schnaps fur die Pielstrichel' 
verzochten hadden wij onz 

Om een beetje gelijk te zingen en 
de juiste toon te treffen hebben 
we Marlies ]oosten bereid gevon
den om te dirigeren. In vijf repeti
ties wil zij alle liedjes instuderen. 
De repetities zijn op de dinsdagen 
16 januari, 23 januari, 30 januari, 6 
februari en 13 februari van 19.30 
tot 21.30 uur in de Willibrordus
kerk (30 januari in de Willibror
duskapel; Visser 2) . 

Wil je meedoen, meld je dan even 

aan bij het parochiecentrum, Visser 
2, tel.: 312486 of parochiedeurne
centrum@wanadoo.nl . 

Na de viering zal dan ongetwij
feld duidelijk zijn dat carnaval niet 
meer kan zonder carnavalsmis. 
Dus zorg dat je erbij bent! En 
meedoet! 

Tot Carnavalszondag! 
namens de werkgroep 
pastoor Paul Janssen 

e Residentie ... 
bedenkingen, maar nadat ze, na 
enkele flessen, enthousiast begon
nen te schunkelen verdween onze 
achterdocht. 

Carnaval was daar en we werden 
werkelijk overweldigd door die 
allesomvattende Peelstrekelfami
lie. Met bussen tegelijk werden in 

·stemmig zwart geklede, van 
medailles rinkelende raadsleden 
met vrouw en koters aangevoerd 
en waren nauwelijks meer weg te 
branden.Vrouwen van bestuursle
den overspoelden onze keuken, 
assisteerden en corrigeerden 
aanvankelijk onze koks, maar 
namen al spoedig het volledige 
beheer over. Boerenkoolstamp 
met worst en uitsmijters werden 
hot items op onze kaart. Leden 
van de raad van elf verleenden 
hand- en spandiensten waar ze . 
konden en boden zelfs bereidwil
lig aan al ons leeg goed in te gaan 
leveren; wat wij natuurlijk met 
graagte accepteerden. Helaas 
hebben we hen daarna ook niet 

·meer terug gezien. Natuurlijk 

konden wij vari hen niet verwach
ten dat ze op de drukke avonden 
zelf mee aan zouden poten, druk 
doende als zij waren onderschei
dingen uit te delen en het massaal 
toegestroomde publiek te anime
ren. Wel waren ze met graagte 
bereid na afloop van dergelijke 
avonden bij onze personeelsleden 
thuis eitjes te bakken, de koelkast 
te ledigen en van de nachtrust te 
gemeten in het bed -en in aanwe
zigheid- van eventueel aanwezige 
meerderjarige huisgenotes van de 
vrouwelijke kunne. De dag erna 
bleken ze dan weer een bijzonder 
druk programma te hebben, getui
ge het overhaaste vertrek en hun 
met handboeien aan onze verwar
ming vastgeklonken kinderen. 
Deze waren dan wel keurig voor
zien van een naambordje waarop 
met onvaste hand geschreven 
stond dat ze op Aswoensdag 
opgehaald zouden worden en het 
verzoek hen af en toe te voorzien 
van cola en worstenbroodjes. Een 
raadslid dat blijkbaar onverhoopt 
kinderloos was gebleven liet wel 

Wethouder 

van carnavals

zaken 

PEELSTREKELRI]K - Uilt ooit 
als een grap begonnen is, lijkt meer 
en meer een serieuze zaak te 
worden: het wethouderschap van 
carnavalszaken. De laatste jaren 
blijkt het wethoudèrschap een 
'beloning' voor een constructieve 
houding in Peelstrekelsverband, een 
entamerende, enthousiasmerende en 
smerende rol, dus, zeg maar. In 
2006 viel voorz itter Twan van 
Doorne deze eer te beurt, maar wie 
gingen hem voor? 
1988 Jan Hoeben 
1989 Sjef Geerts 
1990 Ties Verbaarschot 
1991 Wilfriet Geurts 
1992 Sien Verbaarschot. 
1993 Ad van de Mortel 
1994 Paul van Beek 
1995 Mies Martens 
1996 Petro Leijsten 
1997 Coen 

v / d Berkrnortel 
1998 Patrick Proenings 
1999 Twan Kroezen 
2000 Jeroen Ennenga 
2001 Hans van Bommel 
2002 Piet Adriaans 
2003 Anja Welten 
2004 Christ Manders 
2005 Marius van Deursen 

Twan van Doorne 
Wethouder van carnavalszaken 
2006 

zijn huissleutel achter met een 
geschreven smeekbede af en toe 
zijn hond te voeren én uit te 
laten. 
Carnaval ging voorbij en onwen
nig keerden wij terug tot te orde 
van de dag. De Peelstrekels 
verdwenen abrupt uit ons leven, 
behalve dat we af en toe nog een 
enigszins verdoofd raadslid 
vonden onder het buffet of in 
onze bierkelder. We belden in dat 
geval met de voorzitter die hem 
na enkele dagen keurig op kwam 
halen. De penningmeester van de 
Peelstrekels kwam om de beruch
te lat te vereffenen en nadat we 
hem met tot tweemaal toe met 
vlugzout hadden bijgebracht deed 
hij dit -na licht aandringen van 
onze kant en de mededeling dat 
we hem wisten te wonen- met 
gepast kleingeld en vvv-bonnen. 
Al met al een carnaval om nooit 
te vergeten en uiteraard verheu
gen wij ons al op de volgende. 
Overigens, twee kinderen dienen 
nog te worden opgehaald, aarzel 
niet ernaar te informeren bij ons 
aan 't buffet. 
Het ga u bijzonder en ons ook. 
Namens Het Vervolg, 
Thijs Manders 
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AANSLAG OP VLIERDENSE AMBASSADE 

De ravage is enorm na de aanslag op de Vlierdense ambassade in het hart van Deurne 

DEURNE-CENTRUM - Afgelopen nacht is er een aanslag gepleegd op de Vlierdense ambassa
de in het hart van Deurne. Hoewel de ravage enorm is zijn er geen slachtoffers te betreuren. De 
Vlierdense ambassadeur van D. was ten tijde van de aanslag met zijn vrouw op dienstreis. 

Burgemeester Daandels van Deurne toonde zich ontzet en zei het echtpaar toe terstond 
voor vervangende woonruimte te zorgen. Verder heeft de burgervader toestemming 
gegeven aan een Vlierdense antiterreureenheid om het ambassadeterrein vanuit een 
zwaar gepantserde container te bewaken. 

Motief 
Over het motief en wie de daders zijn tast de Deurnese Veiligheidsdienst nog in het 

, duister: "We houden alle opties open", aldus de persvoorlichter. Het ambassadeursecht
paar zal, tot een nieuwe ambtswoning is gevonden, domicilie kiezen in Vlierden in een 
ongebruikte ruimte net buiten het Vlierdense centrum. Ook deze locatie zal scherp 
worden bewaakt. 

Nuchter 
-:-->- De ambassadeur blijft er nuchter onder en zegt vanaf morgen zijn werkzaamheden voor 

het Vlierdense volk in den vreemde weer te hervatten. 
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HOOFDSPONSOR 
CARNAVAL.IN'T PEELSTREKELIJK 2007 
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• EEZEN· B".Y. ~; 
. . 
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• ·Sloop- grond- en transportwerken 

~ As bestscanering en Milleutéchniek .. 

• Puinrecycling de Kempen Sterksel 

•"Staalconstruètie Hesta Eindhoven B.V. · t 

({) 040 - 2621815 

EINDHOVEN - Het Eindhovense bedrijf M. Heezen BV is dit jaar hoofdsponsor van 

De Peelstrekels. M. Heezen BV heeft als hoofdactiviteiten: Bou,vkundige- en 

Werktuigbouwkundige sloopwerken; Renovatie sloopwerken; Asbestsanering; 

Grondwerken; Bodemsanering; Transport & Recycling. Het bedrijf bestaat ruim 

vijftig jaar en geniet een uitstekende reputatie bij zowel grote als kleine opdrachtgevers. 

In Deurne heeft M. Heezen BV o.a. meegewerkt aan de renovatie van Willibrordhaeghe. 

U vindt het bedrijf aan de Waalstraat 128 in Eindhoven of op internet: WWWHEEZEN.NU 
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om te weten: 

Deze carnavalskrant be:vat humor. 

Mocht u deze niet aantrqfen dan treft 

ons geen blaam: wij hebben ons best 

gedaan zo grappig mogelijk uit de 

hoek te komen. 

Ook dit jaar doet de Pee/strekel weer 

mee aan de prestigieuze krantenwis

seltrofee Noord-Brabant, echter 

buiten mededinging. 

Het is de 48ste Peelstrekel. Met deze 

uitgave eren wij alle makers door de 

jaren heen en hqfen het glas op allen 

• - wie dan ook en hoe dan ook - die 
1 

: hun beste krachten hebben gegeven 1 

: aan dit wonderlijk Peelstrek~lorgaan. : 
1 . 1 

lilt er inne op ons 
.. . Mèr vat nie d'n onze! 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Abonnementen: HeJ is nieJ mogelijk een abo1111en1ent op de Pee/strekel te nemen. Ui>ont 11 buiten 
Deurne? Dan heeft 11 helemaal pech gehad! De krant ontvangen op 11rv (winter) vakantieadres 
behoort daarentegen 1vél tot de mogelijkheden. Gelieve de kosten van heen- ett terugreis, alsmede eett 
veertiendaags verblijf van de krantettjongen vooraf te voldoen. De Pee/strekel rvordt Il dan kosteloos 
overhandigd. 
Verantwoording (Bijna) alle kolder en quatsch is van eigen hand. Milieu De (stuk)gele
zen Peelstrekel liever niet met het o~d papier aan de weg zetten. Gebruik in erpel
schèllemèndje heeft de voorkeur boven het vouwen van papieren hoedjes / b.ootjes / 
vliegtuigjes I etc. Tot slot Naast een bijzonder goed 2007 wenst de comrnissje krant u 
veel leesplezier en een prima carnaval toe! 

Oh. Ja! De Peelstrekels zijn d'r ook op het internet: www.peelstrekels.nl 
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Altijd Feest! 

--, 
Strakke Deejays 

Live optredens 

Gekkenhuis 

En veel meer." 
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COMMUNICATIE & CREATIE 

ideas for identity 

H EKA 
Geyserstraat 3-9 Deu ne w eliushoeka 
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